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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 

Identificació de la sessió 
Núm.:  13/2011 
Caràcter Ordinari 
Data:  24 de novembre de 2011 
Horari: 20’00 hores  
Lloc: Sala de Plens 
 

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

Secretari 
Eduard Lluzar López de Briñas, secretari gral. 
 

Modificacions ordre del dia 
 
0. Incorporació d’urgència d’un punt dins de l’ordre del dia. 
L’alcalde proposa que es voti la urgència d’un punt per incorporar-lo a l’ordre 
del dia d’aquesta sessió, essent aquest el següent: 
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Únic. DONAR COMPTE DE LA RENÚNCIA DEL SR. ÒSCAR SERRA I 
CHINCHILLA AL CÀRREC DE REGIDOR DE L’AJUNTAMENT DE CALDES 
DE MONTBUI. (Punt 7è de l’ordre del dia). 
 
I s’aprova per unanimitat dels presents [17 vots favorables dels membres dels 
grups municipals d’ERC (10); de CIU (3); del PSC (2); del PPC (1); i d’ICV-
EUiA (1)], incorporar-lo a l’ordre del dia de la sessió. 
 
Ordre del dia 
 
1. Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària anterior de 
data 27 d’octubre 2011.   
 
2. Transferir l’assignació per a la prestació supramunicipal de serveis, 
corresponent a la participació en els ingressos de la Generalitat que 
pertoquen al municipi de Caldes de Montbui. 
 
3. Acceptar la designació de l’Ajuntament de Caldes de Montbui com a 
membre de la Junta General i Consell d’Administració de la societat 
mercantil pública Vallès Oriental Televisió SLU, ens depenent del 
Consorci Teledigital Granollers. 
 
4. Modificar la relació de llocs de treball. 
 
5. Aprovar el conveni tipus per raó del qual es resolen de mutu acord els 
convenis per a la delegació de competències per a la prestació del servei 
públic comarcal Centre d’acollida d’animals domèstics de companyia amb 
els ajuntaments que hi formen part. 
 
6. Aprovar la modificació de crèdits núm. 38/2011 mitjançant transferència 
de crèdits. 
 
7. Renúncia del sr. Òscar Serra i Chinchilla al càrrec de regidor de 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui. 
 
8. Mocions 
 
9. Resolucions de l’Alcaldia dictades des de l’última sessió ordinària. 
 
10. Despatx ordinari 
 
11. Precs i preguntes 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1. APROVAR L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA 
ORDINÀRIA ANTERIOR DE DATA  27  D’OCTUBRE  DE 2011. 
 
“L’alcalde obre la sessió i el Ple, per unanimitat dels presents [17 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); de CIU (3); del 
PSC (2); del PPC (1); i d’ICV-EUiA (1)], aprova l’esborrany de l’acta de la 
sessió anterior del dia 27 d’octubre de 2011.” 
 
2. TRANSFERIR L’ASSIGNACIÓ PER A LA PRESTACIÓ 
SUPRAMUNICIPAL DE SERVEIS, CORRESPONENT A LA PARTICIPACIÓ 
EN ELS INGRESSOS DE LA GENERALITAT QUE PERTOQUEN AL 
MUNICIPI 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. 
 
No hi ha intervencions. 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  [10 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); i 7 abstencions de 
CIU (3); del PSC (2); del PPC (1); i d’ICV-EUiA (1)], 
    

                 ACORDA: 
 

Identificació de l’expedient  
 
Expedient número G504201100102, d’aprovació de la transferència de 
l’assignació per a la prestació supramunicipal de serveis, corresponent a la 
participació en els ingressos de la Generalitat de l’Ajuntament de Caldes de 
Montbuit a favor del Consorci de Viles Termals de Catalunya i del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental. 
 
DICTAMEN 
 
El dia 10 de novembre de 2011 ha tingut entrada en el Registre General 
d’aquesta Corporació, amb el número 008876, l’ofici de la Direcció General 
d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el qual ens 
comuniquen que per resolució publicada al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, núm. 5989, de 21 d’octubre de 2011, ha estat aprovada la 
distribució als municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la 
Generalitat, integrada en el Fons de Cooperació local de Catalunya, any 2011. 
 
En l’esmentada resolució hi ha dos capítols, un de lliure disposició on consta 
que al municipi de Caldes de Montbui li corresponen 231.393,70 euros i un 
segon capítol per a la prestació supramunicipal de serveis, per un import de 
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16.639,84 euros, dels quals el Ple de l’Ajuntament haurà de determinar la seva 
assignació entre les mancomunitats, les comunitats i els consorcis legalment 
constituïts i en els qual hi participa. 
 
Fonaments de dret 
 
D’acord amb l’article 52 de la Llei 6/2011, del 27 de juliol, de pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per al 2011.  
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Transferir un 60% (9.983,90 €) al Consell Comarcal del Vallès 
Oriental i un 40% (6.655,94 €) al Consorci de Viles termals de Catalunya, 
dels quals en forma part l’Ajuntament de Caldes de Montbui, de l’assignació per 
a la prestació supramunicipal de serveis, corresponent a la participació en els 
ingressos de la Generalitat que pertoquen al municipi de Caldes de Montbui, 
per un import de 16.639,84 euros. 
 
Segon. Comunicar aquest acord a la Direcció General d’Administració Local del 
Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de 
Catalunya, al Consell Comarcal del Vallès Oriental i al Consorci de Viles 
Termals de Catalunya. 

 
 
3. ACCEPTAR LA DESIGNACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CALDES DE 
MONTBUI COM A MEMBRE DE LA JUNTA GENERAL I CONSELL 
D’ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT MERCANTIL PÚBLICA VALLÈS 
ORIENTAL TELEVISIÓ SLU, ENS DEPENENT DEL CONSORCI 
TELEDIGITAL GRANOLLERS. 
 
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 Serra: 
“Bàsicament voldríem demanar més informació al respecte. 
 
En primer lloc ens agradaria saber qui és la sòcia única del Vallès Oriental 
Televisió, perquè entenem que en aquest cas pot ser transcendent. 
 
Per l’altra banda també ens agradaria que ens expliquessin el conveni que 
tenim atorgat a dins del propi consorci que ens obliga a realitzar una sèrie 
d’aportacions de caràcter anual –si no és així disculpi’m ja que desconec el 
fons del conveni-.  
Entre altres obligacions, les aportacions que s’han d’efectuar tenen un cost. 
Ens agradaria que ens expliquessin quin cost anual ens suposa. 
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Per l’altra banda fer memòria en relació a la moció que vostès van presentar en 
la sessió plenària del passar 29 de setembre on reclamaven que no s’apliqués 
el caràcter retroactiu a les retallades que s’estaven aplicant a l’escola bressol i 
a la escola de música.  
Reiterem que estem destinant una sèrie de recursos econòmics importants a 
un consorci quan tenim altres necessitat que són més primàries. 
 
Ens agradaria que ens expliqués un xic el què ens obliga aquest conveni 
atorgat amb el consorci a nivell econòmic, però, sobre tot, en què es destinen 
aquests recursos en comptes de destinar-los a altres partides que entenem que 
podrien ser més interessants.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“El soci únic de la societat Vallès Oriental Televisió és el Consorci. El propi 
Consorci Teledigital del Vallès.  
L’aportació anual és d’aproximadament 83.000 euros per part de l’Ajuntament 
de Caldes de Montbui. És una aportació proporcional al número d’habitants. 
Nosaltres som de les poblacions amb més habitants dintre del Consorci, per 
tant, fem la tercera aportació més important en quan a recursos i el perquè és 
degut a que aquest consistori fa dues legislatures va apostar a formar part des 
del seu inici d’aquesta televisió pública comarcal arrel dels canvis imposats de 
la Llei de la televisió digital i pel desplegament d’aquesta llei que entre d’altres 
coses canviava el panorama audiovisual local. De fet passava de local a 
supramunicipal, i sortien unes concessions d’unes freqüències d’uns canals –al 
Vallès Oriental tocaven quatre- que finalment han començat a emetre tres 
d’aquests quatre canals - dos canals públics i un de privat-. 
 
Aquests canals privats en part tenien com a socis la productora de l’antiga TV 
Caldes i nosaltres hem estat col·laborant també amb aquests socis de Caldes 
en convenis específics com la retransmissió de part del Ple. Per tant, el motiu 
és no abandonar de cop el que era l’hereva natural de la televisió de Caldes i 
també perquè es va decidir en el seu moment d’apostar per una televisió 
pública comarcal de qualitat –ja què la televisió local en sí com a tal 
desapareixia- ja que nosaltres no ho podíem evitar pel fet que era una 
conseqüència de la nova legislació.  
 
Evidentment és qüestió de prioritats, el que sí que li puc dir és que la partida 
destinada a comunicació no ha fet més que baixar des de que nosaltres estem 
governant, es a dir, que els recursos que dedica aquest ajuntament en la 
partida global de comunicació ha anat disminuint i també ho farà l’any vinent.  
 
En qualsevol cas nosaltres tenim el compromís de continuar dins d’aquest 
consorci, però sempre hem deixat clar que volem intentar aconseguir dues 
coses. La primera és que en aquests temps que corren no ens assembla 
encertat que hi hagi dues televisions públiques a la comarca, per tant, estem 
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pressionant perquè hi hagi en un termini de temps raonable un acostament 
entre les dues televisions.  
 
I d’altra banda ens agrairia que la televisió, de la qual formem part, treballi amb 
gent de la comarca, amb productores de la comarca i, per tant, amb 
productores d’aquí Caldes, per tal de reforçar el teixit audiovisual de la nostra 
comarca i d’oferir oportunitats laboral que en aquests moments van escasses. 
 
El pressupost per l’any vinent es reduirà en un 5%. Aquesta és una proposta i 
és la proposta que nosaltres defensarem en el Ple que ha d’aprovar el 
Pressupost Municipal, per tant, passaríem de 83.000 euros a 79.000 euros. 
Això dependrà si s’aconsegueixen nous socis en aquesta televisió. Evidentment 
quants més socis siguem més serem a repartir i, per tant, menys pagarem 
cadascú.” 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  [10 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); 3 vots en contra de 
CIU (3); i 4 abstencions del PSC (2); del PPC (1); i d’ICV-EUiA (1)], 
    

                 ACORDA: 
Identificació de l’expedient  
 
Expedient d’Alcaldia número 26/2006, relatiu al Consorci per a la Gestió de la 
Televisió Digital Local Pública de la Demarcació de Granollers (Consorci 
Teledigital Granollers; TDT). 
 
DICTAMEN 
 

I. Amb data  27 de juliol de 2006 l’òrgan plenari d’aquest Ajuntament va 
aprovar l’adhesió al Consorci Teledigital Granollers per a la Gestió de la 
Televisió Digital Local Pública de la Demarcació de Granollers. 

 
II. El Consorci Teledigital Granollers per a la Gestió de la Televisió Digital 

Local Pública de la Demarcació de Granollers està format pels 
Ajuntaments de : 

 
L’Ametlla del Vallès 
Bigues i Riells 
Canovelles 
La Garriga 
Granollers 
Lliçà d’Amunt 
La Roca del Vallès 
Cànoves i Samalús 
Caldes de Montbui 
Aiguafreda 
i Sant Antoni de Vilamajor 
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III. En compliment d’allò que disposa l’article 38.c del Reglament 

d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, es fa 
necessària la designació dels representats de l’Ajuntament als diferents 
ens i entitats, dins del termini de trenta dies comptadors des de l’acte de 
constitució de govern de la corporació. 

 
IV. Amb data 30 de juny de 2011 aquest Ajuntament va aprovar com a 

representat del Consorci Teledigital Granollers per a la Gestió de la 
Televisió Digital Local Pública de la Demarcació de Granollers al Sr. 
Isidre Pineda Moncusí . 

 
V. El Consorci Teledigital Granollers per a la Gestió de la Televisió Digital 

Local Pública de la Demarcació de Granollers va aprovar amb data 18 
d’octubre de 2011 la constitució dels òrgans de govern del Consorci : 

 
a. Ple del Consorci Teledigital Granollers amb els seus corresponents 

representants : 
 

Ajuntament de Granollers    Josep Mayoral Antigas 
Ajuntament de La Garriga            Meritxell Budó Pla 
Ajuntament d’Aiguafreda    Joan Vila Matabacas 
Ajuntament de Lliçà d’Amunt  Maria Marcos González 
Ajuntament de Caldes de Montbui Isidre Pineda Moncusí 
Ajuntament de Canovelles   José Orive Vélez 
Ajuntament de Bigues i Riells  Joan Vila Massagué 
Ajuntament de Cànoves i Samalús Josep Lluis López i Carrasco 
Ajuntament de La Roca del Vallès Manel Álvarez Herrera 
Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor Núria Jordan Romero 
Ajuntament de l’Ametlla del Vallès Pep Moret i Tanyà 
 

b. Comissió Executiva del Consorci Teledigital Granollers amb els seus 
corresponents representants : 
 

Ajuntament de Granollers    Josep Mayoral Antigas 
Ajuntament de La Garriga   Meritxell Budó Pla   
Ajuntament de Cànoves i Samalús Josep Lluis López i Carrasco   
Ajuntament de Canovelles   Josep Orive Vélez   
Ajuntament de Caldes de Montbui Isidre Pineda Moncusí   
Ajuntament de La Roca del Vallès Manel Álvarez Herrera   
Ajuntament de Bigues i Riells  Joan Vila Massagué   
 

c. President del Consorci i els seus òrgans de govern : 
l’Ajuntament de Granollers representat pel senyor Josep Mayoral 
Antigas. 
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d. Vicepresidenta del Consorci i els seus òrgans de govern : 
l’Ajuntament de La Garriga representat per la senyora Meritxell Budó 
Pla. 

 
VI. La societat depenent del Consorci, Vallès Oriental Televisió SLU, va 

aprovar amb data 18 d’octubre de 2011 la constitució dels òrgans de 
gestió de la societat : 

 
a. Junta General de la societat Vallès Oriental Televisió SLU amb els seus 

corresponents representats : 
 

Ajuntament de Granollers     Josep Mayoral Antigas 
Ajuntament de La Garriga             Meritxell Budó Pla 
Ajuntament d’Aiguafreda     Joan Vila Matabacas 
Ajuntament de Lliçà d’Amunt   Maria Marcos González 
Ajuntament de Caldes de Montbui  Isidre Pineda Moncusí 
Ajuntament de Canovelles    José Orive Vélez 
Ajuntament de Bigues i Riells   Joan Vila Massagué 
Ajuntament de Cànoves i Samalús  Josep Lluis López i Carrasco 
Ajuntament de La Roca del Vallès  Manel Álvarez Herrera 
Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor  Núria Jordan Romero 
Ajuntament de l’Ametlla del Vallès  Pep Moret i Tanyà 
 

b. Consell d’Administració de la societat Vallès Oriental Televisió SLU 
amb els seus corresponents representats : 
 

Ajuntament de Granollers    Josep Mayoral Antigas 
Ajuntament de La Garriga   Meritxell Budó Pla   
Ajuntament de Cànoves i Samalús Josep Lluis López i Carrasco   
Ajuntament de Canovelles   José Orive Vélez   
Ajuntament de Caldes de Montbui Isidre Pineda Moncusí   
Ajuntament de La Roca del Vallès Manel Álvarez Herrera   
Ajuntament de Bigues i Riells  Joan Vila Massagué   
 

c. Com a President de la societat Vallès Oriental Televisió SLU i els seus 
òrgans de govern, Junta i Consell d’Administració : 
 
l’Ajuntament de Granollers representat pel senyor Josep Mayoral 
Antigas. 
 

d. Com a Vicepresidenta de la societat Vallès Oriental Televisió SLU i els 
seus òrgans de govern, Junta i Consell d’Administració, : 
 
l’Ajuntament de La Garriga representat per la senyora Meritxell Budó 
Pla. 
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VII. La societat Vallès Oriental Televisió SLU ha sol·licitat que aquest 
Ajuntament procedeixi a l’acceptació de la designació com a membre del 
Consell d’Administració i Junta General de l’esmentada societat per tal 
de registrar degudament el nomenament d’aquest Ajuntament en els 
òrgans de gestió de la societat davant el Registre Mercantil de 
Barcelona. 
 

VIII. Atès designació i acceptació de la persona que representarà aquest 
Ajuntament dins els òrgans de la societat. 

 
Fonaments de dret 
 

1. L’article 141 del Reglament del Registre Mercantil sobre l’acceptació dels 
consellers designats. 

 
2. L’article 21.1.k de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 

de Règim Local. 
 

3. L’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Acceptar la designació d’aquest Ajuntament com a membre de la Junta 
General de Vallès Oriental Televisió SLU pel mateix temps que aquest 
Ajuntament ostenti la condició de membre del Ple del Consorci Teledigital 
Granollers per a la Gestió de la Televisió Digital Local Pública de la Demarcació 
de Granollers.   
 
Segon. Acceptar la designació d’aquest Ajuntament com a membre del Consell 
d’Administració de Vallès Oriental Televisió SLU pel mateix temps que aquest 
Ajuntament ostenti la condició de membre de la Comissió Executiva del 
Consorci Teledigital Granollers per a la Gestió de la Televisió Digital Local 
Pública de la Demarcació de Granollers.  
 
Tercer. Designar persona física representant d’aquest Ajuntament en el Consell 
d’Administració i Junta General de Vallès Oriental Televisió SLU al Sr. Isidre 
Pineda Moncusí, solter, major d’edat, amb adreça c/ de Jaume I,núm. 6 de 
Caldes de Montbui, amb DNI 47154987L, regidor d’Acció Social; Participació 
Ciutadana i Cooperació; i Promoció Turística i Termalisme.  
 
Quart. Notificar el present acord plenari a la societat Vallès Oriental Televisió 
SLU per procedir a l’elevació a públic de l’acord social i es registri degudament 
els nomenaments davant el Registre Mercantil de Barcelona. 
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4. MODIFICAR LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL. 
 
Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 
 
No hi ha intervencions. 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  [11 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); i del PPC (1); i 6 
abstencions de CIU (3); del PSC (2);  i d’ICV-EUiA (1)], 
    

                 ACORDA: 
 
Identificació de l’expedient  
 
Expedient de Recursos Humans, relatiu a la modificació dels llocs de treball 
SG009 auxiliar administratiu/va de l’OAC i SP013 tècnic/a mitjà/ana de joventut. 
 
 
DICTAMEN 
 

La Comissió de Valoració de Llocs de Treball ha portat a terme les valoracions 
dels llocs de treball següents, d’acord amb els informes presentats pels 
respectius caps d’àrea de serveis generals i serveis personals, d’acord amb les 
actes de la Comissió de Valoració de Llocs de Treball que s’adjunten a aquesta 
proposta: 
 
SG009 Auxiliar administratiu/va de l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC). 
SP013 Tècnic/a mitjà/ana de joventut. 
 
La Comissió de Valoració de Llocs de Treball va valorar el lloc de treball 
d’auxiliar administratiu/va de l’OAC amb 178 punts, amb efectes retroactius a la 
data de signatura de l’acta, això és el 5 de maig de 2011, i el lloc de treball 
tècnic/a mitjà/ana de joventut amb 581 punts, amb efectes retroactius a la data 
de la signatura de l’acta, això és el 14 de setembre de 2011, i que les dues 
modificacions retributives, així com el pagament dels endarreriments, es 
portarien a terme quan l’Ajuntament disposes de la suficient consignació 
pressupostària. 
 
Les aplicacions pressupostàries que corresponen a aquesta despesa són: 
 
Llocs de treball auxiliar administratiu/va de l’OAC: 20 920 13000 personal 
laboral serveis generals altres remuneracions i 20 920 16000 seguretat social 
serveis generals. 
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Lloc de treball de tècnic/a mitjà/ana de joventut: 47 330 13002 personal laboral 
joventut altres retribucions i 47 330 16000 seguretat social joventut. 
 
L’informe de la interventora d’aquest ajuntament acredita que hi ha suficient 
consignació pressupostària per atendre la despesa que es detalla a la part 
dispositiva d’aquest acord. 
 
Fonaments de dret 
 
L’article 72 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic 
disposa que en el marc de les seves competències d’autoorganització, les 
Administracions Públiques estructuraran els seus recursos humans d’acord 
amb les normes que regulen la selecció, la promoció professional, la mobilitat i 
distribució de funcions i de conformitat amb lo previst en aquest capítol (Capítol 
II). 
 
L’article 74 de la mateixa 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 
contindran, com a mínim, la denominació dels llocs, els grups de classificació 
professional, els cossos o escales, en el seu cas, a que estan adscrits, els 
sistemes de provisió i les retribucions complementàries. Aquests instruments 
seran públics, i en base al que disposa l’article 22, apartat 8 de la Llei 39/2010 
de 22 de desembre de Pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2011. 
 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Aprovar la modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament 
de Caldes de Montbui, segons l’annex 1 que acompanya la proposta amb els  
efectes retroactius següents: 
Auxiliar administratiu/va de l’OAC: efectes retroactius a 5 de maig de 2011. 
Tècnic mitjà/ana de joventut: efectes retroactius a 14 de setembre de 2011. 
 
Segon. 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. 
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5. APROVAR EL CONVENI TIPUS PER RAÓ DEL QUAL ES RESOLEN DE 
MUTU ACORD ELS CONVENIS PER A LA DELEGACIÓ DE 
COMPETÈNCIES PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC COMARCAL 
CENTRE D’ACOLLIDA D’ANIMALS DOMÈSTICS DE COMPANYIA AMB 
ELS AJUNTAMENTS QUE HI FORMEN PART. 
 
Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 
 
No hi ha intervencions. 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  [10 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); 7 abstencions de 
CIU (3); del PSC (2); del PPC (1); i d’ICV-EUiA (1)], 
    

                 ACORDA: 
 
Identificació de l’expedient  
 
Expedient número TCAD20112341, referent a l’aprovació del contingut del 
conveni per raó del qual es resol de mutu acord el conveni per a la delegació 
de competències per a la prestació del servei públic comarcal Centre d’acollida 
d’animals domèstics de companyia entre el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental i l’Ajuntament de Caldes de Montbui. 
 
 
DICTAMEN 
 
Antecedents  
 
I.- El 19 de desembre de 2003 el Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental 
va establir el Servei públic comarcal Centre d’acollida d’animals domèstics de 
companyia.  
 
II.- El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 29 d’abril de 2004, va aprovar el 
contingut del conveni de prestació del servei públic de Centre d’atenció 
d’animals domèstics de companyia i va facultar a l’alcaldessa per la signatura 
d’aquest conveni i de tots els documents públics i privats per al compliment 
d’aquest acord. 
 
III.- La signatura d’aquest conveni va tenir lloc el dia 3 de juny de 2004. 
 
IV.- Pel Consell Comarcal el cost global del model de gestió previst es fa, per 
moltes raons, insostenible per continuar en la prestació d’aquest servei públic. 
 
V.- Totes les competències que s’havien delegat al Consell Comarcal 
mitjançant l’esmentat conveni ja estan en aquest moment, i des de la signatura 
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del conveni entre l’Ajuntament de Caldes de Montbui i Caldes Animal, 
desenvolupades per Caldes Animal.  
 
Fonaments de dret 
 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 4/2003. 
 
Text refós de la llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008, de 15 d’abril. 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer.- Aprovar el contingut del conveni per raó del qual es resol de mutu 
acord el conveni per a la delegació de competències per a la prestació del 
servei públic comarcal Centre d’acollida d’animals domèstics de companyia 
entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Caldes de 
Montbui. 
 
Segon.- Facultar a l’alcalde per a la signatura d’aquest conveni. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord als interessats i als serveis econòmics de 
l’ajuntament. 
 
 
6. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 38/2011 MITJANÇANT 
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS. 
 
Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 
 
Pren la paraula el senyor Serra: 
“Reiterem la pregunta que ja vam fer dos Plens endarrere. I és el perquè 
destinem aquestes partides excedents a partides d’espais públics. Si no vaig 
errat el senyor regidor ens va comentar que perquè la llei obligava. 
 
La veritat és que hem estat buscant i no hem trobat cap referència a que hi 
hagués aquesta obligació legal. El que sí que els hi agrairia és en tot cas un 
aclariment. No és que estiguem en contra sinó el que voldríem és que se’ns 
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aclareixi el perquè es destina a unes partides quan potser en tenim d’altres que 
queden mancades. Gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Estem movent partides d’inversions de capítol VI i, per tant, això no és 
despesa corrent.  
Hem de diferenciar despesa corrent d’inversió i els moviments són que si 
decrementen recursos d’inversions obligatòriament han d’anar a altres partides 
d’inversions, això ho recull la Llei d’Hisendes Local. Les inversions tenen unes 
determinades fons d’inversions diferents a la despesa corrent.  
Les inversions es financen amb subvencions finalistes a altres administracions 
però també es financen amb endeutament públic. La despesa corrent 
bàsicament es finança amb transferències corrents a altres administracions, 
amb taxes, impostos i preus públics. Per tant, aquesta és la raó.” 
 
Pren la paraula el senyor Serra: 
“Potser no m’he expressat amb prou claredat, el que requeríem era el perquè 
ho destinem a espais públics. Entenem que el decreixement s’han de destinar 
ja que no els podem tenir de romanent, però el motiu de la pregunta era el 
perquè a espais públics.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Doncs perquè hi havia inversions que es volien dur a terme a la via pública i 
per dur-les a terme ens mancaven recursos i com que sobràvem d’aquestes 
partides que decrementem d’inversions, doncs, les hem passat a aquest 
concepte.” 
 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  [10 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); 7 abstencions de 
CIU (3); del PSC (2); del PPC (1); i d’ICV-EUiA (1)], 
    

                 ACORDA: 
 

Identificació de l’expedient  
 
Expedient número SEMC 38/2011, relatiu a la modificació de crèdits número 
38/2011 del pressupost municipal de l’exercici 2011, mitjançant transferència 
de crèdits. 
 
DICTAMEN 
 
Antecedents o Fets   
 
L’Àrea de Serveis Territorials ha sol·licitat dur a terme una modificació de 
crèdits per dotar de crèdit unes aplicacions pressupostàries mitjançant 
transferència d’unes altres aplicacions pressupostàries. S’adjunta en 



 

 15

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

l’expedient la sol·licitud amb l’informe justificatiu. Per tant, l’expedient que es 
presenta té per objectiu aprovar una modificació de crèdits per transferència de 
crèdit d’unes aplicacions de diferents àrees de despesa a unes altres, per un 
import de 75.119,00 €. 
 
En la relació que s’acompanya, com annex, es detalla les aplicacions 
pressupostàries de despeses que s’incrementen, així com les necessitats que 
s’han d’atendre, la satisfacció de les quals no es poden demorar fins l’exercici 
següent. El resum agregat de la modificació de crèdits es el següent: 
  
Tipus de modificació   Increments Decrements
Transferència de crèdits MODIFICACIONS CAP. VI   75.119,00 €  
Transferència de crèdits MODIFICACIONS CAP. VI  75.119,00 € 
    
    
    
  TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDITS    75.119,00 € 75.119,00 € 
 
Vist l’informe de la Intervenció Municipal. 
 
Fonaments de dret 
 
- Els articles 179 i 180 del  Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i els 
articles 169,170 i 171 de l’ esmentat text. 
 
- Els articles 40, 41 i 42 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 
desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos. 
 
- Els articles 6è. i 10è. de les Bases d’execució del pressupost municipal 
vigent. 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 38/2011, del 
pressupost de l’Ajuntament de Caldes de Montbui de l’exercici 2011, per un 
import total de 75.119,00 €, segons detall de l’annex, on s’especifiquen les 
previsions de despesa i el seu finançament. 
 
Segon.- Exposar al públic aquesta modificació mitjançant publicació d’edicte al 
BOP i en el tauler d’anuncis de la Casa Consistorial, en espai de 15 dies 
hàbils, a efectes de possibles reclamacions segons estableixen els articles 
169,170 i 171 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i 
considerar definitivament aprovat l’expedient en el cas de no presentar-se 
reclamacions. 
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7. DONAR COMPTE I ACCEPTAR LA RENÚNCIA DEL SR. ÒSCAR SERRA I 
CHINCHILLA AL CÀRREC DE REGIDOR DE L’AJUNTAMENT DE CALDES 
DE MONTBUI. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Li donaré la paraula primerament al senyor Serra.” 
 
Pren la paraula el senyor Serra: 
“Li agraeixo la deferència però en tot cas si el senyor secretari pogués procedir 
a llegir la instància que he presentat aquest matí, seria molt més senzill. 
 
Aprofito el torn de paraula en tot cas abans de cedir-li la paraula al senyor 
secretari per agrair-li la deferència i agrair a tots els companys de consistori la 
magnífica relació personal que hem pogut establir amb la gran majoria d’ells. 
Amb major o menor mesura amb tots i cadascú de vostès hem hagut de tractar 
més d’un tema i la resposta que hem obtingut des de la meva banda ha estat 
d’allò més satisfactòria. 
 
Els motius pels quals prenc aquesta decisió estan més que explicats. Tots i 
cadascú de vostès en sou coneixedors. No m’agradaria reiterar-los. Sí que vull 
deixar clar que ho faig una mica a contracor. No és senzill prendre una 
determinació d’aquest tipus per tot el que implica, però sobre tot, perquè quan 
un es presenta a quelcom vol que a aquell quelcom acabi fructificant. 
 
El anglosaxons tenen una expressió que defineix molt bé aquest tipus de 
postura, “un guanyador mai abandona i aquell que abandona mai guanya”. Vull 
creure que aquesta no és la meva situació. Quan un pren una determinació és 
perquè té arguments suficients i motius de prou pes. 
 
Vull agrair molt especialment  els meus companys d’equip municipal que són 
els qui més han hagut de patir la meva impossibilitat d’exercir el meu càrrec 
amb la diligència i responsabilitat necessària, que entre d’altres qüestions em 
porten a aquesta decisió. Ells són els que han hagut de suplir-me i són els que 
han hagut d’aguantar aquestes tedioses reunions de comissions, juntes i altres 
situacions de grup que jo, malauradament, per temes laborals no he pogut 
assistir-hi. 
 
Penso que avui prenc una decisió amb responsabilitat. La prenc amb la ferma 
convicció que ho faig fent el correcte. Entenc que si una persona i company pot 
assumir el meu paper, ho farà amb molta més predisposició que no la meva. 
Per tant, no vull mantenir-me en una posició que porta atribuïda una retribució 
la qual penso personalment que no em mereixo. Per això faig un pas al costat –
no endarrere- per deixar via lliure als que puguin fer-ho. 
 
Els felicito a tots perquè tots són uns valents, no és fàcil ser-hi aquí, no és fàcil 
donar la cara –cadascú des del seu punt de vista i des de la seva pròpia 
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ideologia ho fa-. Tots defensem els nostres criteris i tots ho intentem fer per un 
bé comú. Això és encomiable. 
 
Jo abans era a l’altra banda de la barrera i molt sovint no entenia determinades 
postures i no entenia determinades qüestions. Avui puc dir que em retiro i que 
les entenc i en gran majoria les comparteixo. I si bé és cert que seguiré 
apostant fermament per canviar determinats tarannàs, també és veritat que 
s’està treballant per un bé comú. 
 
Els hi felicito a tots vostès, els hi dono la més cordial enhorabona, les gràcies a 
nivell personal a tots i cadascú de vostès, i em poso al servei del meu poble 
que és el que he estat fent, però ara des d’una altra vesant, amb molt més 
temps, en contra de la meva voluntat, però sí des d’un punt de vista molt crític 
que és el que m’acompanyarà. Moltes gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Senyor Serra, també li voldria agrair la seva dedicació que no ha estat tot 
l’intensa que vostè mateix hagués volgut, però en qualsevol cas vull agrair-li la 
feina com a regidor, com a portaveu del seu grup municipal.  
Ha estat un període curt de temps i en aquest període en algunes coses ens 
hem posat d’acord i en altres no, però sempre ha prevalgut un to de cordialitat, 
un to d’amabilitat i un to d’educació que vull reconèixer i vull agrair públicament. 
També li vull desitjar molta sort a partir d’ara en la resta de terrenys que no són 
polítics.” 
 
Pren la paraula el senyor Gaspar: 
“El senyor Serra ja ens ha explicat més o menys els motius. El senyor alcalde 
ja ha fet unes mencions d’agraïments, el tarannà que has tingut en aquest 
temps. El grup d’ERC s’afegeix a l’agraïment per la feina feta. Realment ha 
estat poc temps, però pensem que aquest temps ha estat suficient per conèixer 
el què es fa i el que representa ser regidor. Cadascú té els seus motius per 
presentar-se i cadascú té els seus motius per deixar-ho, en tot cas els motius 
els respectem totalment. 
 
Ser regidor tal com deia és una valentia i també és una gran responsabilitat. És 
dedicar molt de temps i fer molta feina des de diferents posicions –des del 
govern o l’oposició- totes porten molta dedicació de temps, mals de cap. S’ha 
de treure hores a la família, a la feina, al jeure. No sempre és agradable ser 
regidor i més en aquests moments quan la política general i municipal està 
força desprestigiada, però personalment penso que malgrat tot val la pena.  
 
Penso que val la pena dedicar el temps que cadascú pugui dedicar. Penso que 
l’experiència és molt recomanable, sempre dic que és una experiència que un 
cop a la vida tot ciutadà hauria de viure, ja que veure les coses des d’un cantó 
o un altre són molt diferents i a vegades per poder criticar amb arguments si 
has estat a l’altra cantó tens més legitimitat per fer-ho. 
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Recomano a tothom que pugui passar un moment de la seva vida per 
l’experiència de treballar pels demés, no necessàriament des de la vida política, 
hi ha altres maneres de treballar pel bé comú, però la vida política és una 
d’elles, i molt potent. 
 
Tal com deia és importat que la política municipal tingui relleu, potser en el seu 
cas ha esta massa ràpid però creiem que això dóna més empenta a les 
persones que venen i poden dedicar més temps i més esforç -tal com a fet 
vostè-, penso que ha estat un acte de valentia ja que si no podia dedicar els 
esforços que tocaven, doncs, et quedes al costat i deixes que altres persones 
ho puguin fer. 
 
Vull desitjar-li molta sort a partir d’ara en tots els terrenys que emprengui i ens 
veurem per aquí a Caldes ven segur. Moltes gràcies.” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“Acomiadar algú sempre és un moment no massa agradable ja que no hem 
tingut l’oportunitat de poder treballar suficientment temps. La veritat és que en 
el temps que hem pogut tractar en l’àmbit polític -una mica abans fins i tot de 
ser regidor-, el tracte ha estat exquisit, d’educació i respecte en quan a 
relacionar-nos en l’àmbit polític no hi ha res a dir al contrari.  
 
Vull agrair-li les formes, el seu tarannà i lamentar malgrat entendre que 
cadascú té les seves responsabilitats i les seves dificultats per poder exercir de 
regidor. Un pren una decisió valenta ja que ha de poder decidir com vol exercir i 
vostè ha pres aquesta decisió que respectem. Li desitgem molta sort en la seva 
vila laboral i personal un cop deixi de fer de regidor. Moltes gràcies.” 
 
Pren la paraula la senyor Romano: 
“Com a representant del grup PPC volem desitjar-li molta sort a l’Òscar Serra. 
Creiem que el temps que hem pogut treballar políticament ha estat molt positiu. 
Ha estat curt però positiu per Caldes. 
 
Desitjar-te molta sort. Segur que la decisió ha estat difícil perquè un cop estàs 
de regidor en el nostre poble vius molt la política i és converteix en adictiva. De 
ben segur la decisió ha estat difícil però si ha estat per millorar endavant.” 
 
Pren la paraula el senyor Olondriz: 
“Òscar. La vida és això. La vida és un seguit d’anar prenen decisions. Algunes 
petites, algunes grans, algunes importants i tu en poc temps has pres dos. Una 
és presentar-te a les eleccions i una altra és renunciar a ser regidor. En 
qualsevol cas que prens una decisió saps que emprens un camí però en deixes 
un altre. Mai saps com acabarà i on et portarà el camí. 
 
Sigui un bon final o no, segur que el camí t’omple d’experiències i això és que 
et desitjo, que aquest nou camí que prens amb tota llibertat i amb alguna 
recança estigui ple de noves coneixences. Molta sort.” 
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En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per assentiment dels presents, 
    

                 ACORDA: 
 
Identificació de l’expedient  
 
Expedient núm. G110201100105, renúncia del sr. Òscar Serra i Chinchilla al 
càrrec de regidor de l’Ajuntament de Caldes de Montbui. 
 
 
Fets i Fonaments de dret 
 
El dia 24 de novembre de 2011, el senyor Òscar Serra i Chinchilla ha presentat 
la renúncia al càrrec de regidor de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, per mitjà 
de l’escrit presentat al Registre General d’Entrada amb número d’entrada 
número 009300. 
 
La següent persona segons l’ordre de col·locació a la candidatura amb què el 
Partit de Convergencia i Unió (CiU) va concórrer a les eleccions municipals de 
2011, és la senyora Maria Taulats Pahissa, càrrec que li correspon per 
substitució. 
 
D’acord amb el que disposen l’article 9 del RD 2568/1986, de 28 de novembre 
que aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals, l’art. 182 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General així com la 
Instrucció de 19 de juliol de 1991, de la Junta Electoral Central. 
 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Restar assabentats i acceptar la renúncia voluntària al càrrec de regidor 
de l’Ajuntament de Caldes de Montbui presentada pel senyor Òscar Serra i 
Chinchilla, mitjançant l’escrit de data 24 de novembre de 2011, així com la 
seva renúncia als càrrecs que ostenta per la seva condició de regidor i per 
haver estat designat portaveu del seu grup municipal de Convergencia i Unió 
(CiU). 
 
Segon. Proposar a la Junta Electoral Central l’expedició de la credencial 
acreditativa de la condició d’electe a favor de la senyora Maria Taulats 
Pahissa, a la qual li correspon la substitució del càrrec segons l’ordre de 
col·locació a la candidatura amb què el Partit de Convergencia i Unió va 
concórrer a les eleccions municipals de 2011.  
 
Tercer. La data de cessament es farà efectiva el dia de la presa de possessió 
de la nova regidora. 
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Quart. Recordar al sr. Òscar Serra i Chinchilla l’obligació de presentar al 
registre d’entrada de l’Ajuntament la declaració sobre causes de possibles 
incompatibilitats i sobre qualsevol activitat que proporcioni o pugui 
proporcionar-li ingressos econòmics, així com la declaració sobre els seus béns 
patrimonials, a l’efecte d’inscriure-les en el Registre d’Interessos, d’acord amb 
el que s’estableix a l’article 96è del Reglament Orgànic Municipal de 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui. 
 
Cinquè. Agrair al senyor sr. Òscar Serra i Chinchilla la seva dedicació al servei 
de l’Ajuntament de Caldes de Montbui durant el període de temps que ha 
participat en l’organització política de la vila. 
 
 
8. Mocions 
 
9. Resolucions de l’Alcaldia dictades des de l’última sessió ordinària. 
 
Des del número 1222, de data 21 d’octubre de 2011, fins al número 1344, de 
data  21 de novembre de 2011. 
 
10. Despatx ordinari 
 
11. Precs i preguntes 
 
Pren la paraula el senyor Olondriz: 
“Gràcies. Una pregunta que ve de la ciutadania, com és tradició.  
Ens demanen que informeu de què es pensa fer amb els llums de Nadal aquest 
any. 
 
La segona pregunta és una reiteració del Ple de novembre sobre les obres de 
Can Rius que van començar al juliol i recordo que havien de durar un mes i mig 
i estem a desembre.  
Vull preguntar com estan i si aquestes obres estan resultant un sobrecost ja 
que portem molts mesos veient obres en aquell indret. I si em permeten com a 
suggeriment seria bo que algú estigués atent a les mesures de seguretat que 
estan emprant en aquella obra. En algun cas s’ha vist alguna cosa que 
semblava –no puc assegurar-ho- no s’estaven seguint les normatives de 
seguretat mínimes que una obra requereix. 
 
L’última pregunta va en referència a una nau que s’ha construït amb molta 
rapidesa a l’entrada sud del poble. Vaig estar estudiant l’expedient i veig que hi 
ha un informe desfavorable del Ministeri de Foment i després hi ha un informe 
de la Generalitat en què d’altres coses diu quines són les prescripcions que han 
de tenir les naus que hi ha allà, i recorda que la finca ja compta amb una nau 
de 110m2 i que el màxim són 300m2, i que la nova edificació –si es fes tal com 
deia- superaria aquesta superfície màxima. 
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També diu aquest informe que els materials previstos no són els adequats i que 
s’ha de tenir en compte ques’està edificat en un sòl afectat per reserves de 
carreteres. La meva pregunta és si aquestes qüestions que presenta la 
Generalitat s’han tingut en compte i no supera la construcció els 300m2 que 
marca la normativa, si s’han subsanat els altres problemes i com és que 
malgrat hi hagi un informe negatiu per part del Ministeri de Foments s’ha donat 
llicència a aquesta obra. 
 
També com a comentari diria que fa poc s’ha fet a l’entrada de Caldes una 
actuació de dignificació de l’entrada que realment així ho fa, però que realment 
no sembla que un magatzem d’aquest estil sigui molt adient a l’estètica de 
l’entrada –encara que entraríem a consideracions personals i segurament fora 
de la possibilitat normativa d’impedir-ho-.“ 
 
Pren la paraula la senyora Romano: 
“Són unes petites peticions que venen de part de la ciutadania. 
Una ens demana que la pista exterior del Parc del Bugarai, el ciment del voltant 
està molt malmès i demanen si es podia refer allò ja que allà hi passen molts 
nens i fan activitats extraescolars. 
 
Una altra petició que se’ns fa és referent al Parc del Bugarai, el lateral, que hi 
ha uns plataners i hi ha unes travesses rovellades que no s’ha tirat més grava, 
que portes dos anys i l’altra dia va caure un nen i es va fer mal.  
Demanaríem que s’omplís aquests escocells o es prengués alguna mesura ja 
que sobresurten uns ferros i estan en molt mal estat. 
 
Voldria preguntar també que el passat Ple vam fer una pregunta sobre les fonts 
dels parcs que no funcionen i m’agradaria saber si es pensa fer alguna cosa, ja 
que les nostres fonts no tenen aigua. Gràcies.” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“Aquesta tarda hem rebut una petició per part de l’associació de veïns de Can 
Maspons respecte el pagament del cinquè pagament de les obres. 
S’hauria d’aclarir perquè hem entès al respecte de la informació que ens han 
enviat, que tenien un termini inicial els veïns per pagar fins el 21 de novembre, 
que es van presentar com unes 150 al·legacions demanant que s’ampliés el 
termini en cinc anys posant la finca com a garantia i això estava pendent de 
resoldre. 
 
Molts veïns han fet l’esforç de pagar aquest cinquè fraccionament fins el 21 de 
novembre i alguns veïns que més tard s’han dirigit a l’Ajuntament han obtingut 
un període extra fins el març. 
 
La nostra pregunta és en quina situació es troba l’expedient. Si és cert aquest 
termini i la resolució d’aquestes al·legacions respecte l’últim termini.” 
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Pren la paraula el senyor Serra: 
“De fet nosaltres tenim dues peticions també fetes per part de la ciutadania. 
 
Una d’elles completava la pregunta que la senyora Coll acaba de fer. Si m’ho 
permeten els hi llegiré textualment el que ens han enviat perquè potser ens 
farem tots plegats una composició d’allò que ens diuen els veïns: 
 
“De: can maspons <canmaspons.entitat@gmail.com> 
Fecha: 24 de noviembre de 2011 17:33 
Asunto:  PLE AJUNTAMENT 24_11_2011 
Para:  
  
Bona tarda a tothom, 
  
Us demanem que des de l'Oposició a l'Ajuntament ens feu un cop de mà, a 
continuació us expliquem el que ens ha succeït en els darrers dies amb les 
Contribucions Especials a Can Maspons 
 
Sobre els 150 Recursos de Reposició que han presentat els veïns de Can 
Maspons, i que hi havien diferents tipus : 
 
0) Recurs impugnants diferents processos. 
1)Recurs impugnant tot el procés administració i d'altres. 
2) Recurs impugnant tot el procés administratiu, altres i demanant l'aplaçament 
a 5 anys el 5è rebut que deia : 
 
 III ATRASSI SOL·LICITO, que de conformitat amb l’establer per aquest 
Ajuntament, en el seu Acord Sisè del Ple de l’Ajuntament de 29 de Maig de 
2008, se li fraccioni i aplaci el pagament de la liquidació impugnada 
durant cinc anys, oferint, com a garantía del deute impugnat, la finca objecte 
del tribut, sens perjudici de fer petició expressa de la devolució dels ingressos 
efectuats per ser indeguts, amb més els interessos generats des de la data de 
l’ingrés fins a la seva total devolució, i les costes que se li pugui causar, ja que 
la present sol·licitud es fa als efectes d’evitar que s’obri la via de 
constrenyiment, entenent que s’ha d’anul·lar la liquidació,  
 
La data límit per pagar el rebut de les Contribucions Especials de Can 
Maspons, segons la primera caràtula del rebut, era el passat 21 de Novembre 
en termini voluntari, tot i que en els ens Recursos de Reposició presentats pels 
veïns també es reclamava que dit tribut per part de la Diputació no deixava 
clara quina era la data correcta per pagar en "termini voluntari". A part de que 
no s'han lliurat dit impostos, per la via que obliga a la Administració (Certificat 
amb acús de rebut), només que en alguns casos (tenim constància d'uns 15 
veïns ), la resta han rebut les comunicacions de les Contribucions Especials 
directament a la bústia de les seves adreces fiscals, sense deixar cap avís per 
part de UNIPOST o Correus, com s'ha fet en les darreres 4 vegades anteriors, 
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per lo tant la gent no sabia quina era la data límit en període voluntari per 
pagar. Tal com també s'ha deixat constància en els Recursos de Reposició 
presentats pels veïns i que deia : 
                      Sisè.- D’altra banda, existeix un fet que invalida la liquidació 
impugnada (a més dels ja exposats), i que consisteix en la divergència de 
terminis de pagament que s’indiquen el que provoca indefensió. En efecte. Al 
davant de la notificació s’indica que el pagament podrà efectuar-se fins el 21 de 
novembre de 2.011, mentre que al darrera de la mateixa s’indiquen uns altres 
terminis. 
  
Amb data d'ahir dia 22 tots els que no haguessin abonat el import dels seus 
rebuts, així com no haguessin rebut el 5è rebut de les Contribucions Especials, 
certificat amb acús de rebut (o sigui la majoria), haguessin pogut beneficiar-se 
d'allargar el plsç de pagament, però com els veins no coneixen el procediment 
de l'administració, els veïns varen pagar fins i tot el 21 al migdia (apurant el 
màxim), ja que l'Ajuntament no havia respòs a les seves peticions, tot i que algú 
afectat el mateix 21 va trucar a la Diputació i Administració de l'Ajuntament 
preguntant si s'havia allargat el termini de pagament, contestant-li que NO.  
Però el que per casualitat a anat a buscar un nova carta de pagament, ha rebut 
una "gran sorpresa". No sabem per quina llei, causa, raó, acord o decret, les 
persones que han anat a buscar la nova carta de pagament a partir del dia 22 
s'han trobat que se'ls hi ha lliurant la nova carta amb data de pagament "05-03-
2012". per quin procediment s'ha regit la pròpia Diputació per no seguir un 
procés legal que és : Passat el 21, publicar-ho en el BOP, després de 15 dies 
de la seva publicació queden tots els contribuents per comunicats i després de 
la data en ferm, la Diputació hauria d' iniciar la via de constrenyiment o apremi, 
tal com indica la llei d'Hisendes Locals. I des de el passat dia 22 de Novembre, 
saben vostès que han fet els Sr. de l'administració ? Donar l'ordre a la 
Diputació per ajornar tots els rebuts pendents d'abonar (5è pagament) fins el 
dia 05.03.2012. Qui s'ha pogut beneficiar ? Doncs una minoria !!! 
Perquè no s'ha contestat a tots els Recursos que sol·licitaven ajornament de 
pagament a 5 anys ?? Quin procediment ha seguit la Diputació, gestora dels 
Impostos de l'Ajuntament ?  
Ara tota la gent que ha fet un gran esforç per pagar abans del dia 21 
Novembre, tot i que l'Ajuntament no ha fet la seva feina ven feta, comunicació 
del 5è pagament sense rigor, sense disciplina, o sigui amb la qualitat que els 
contribuents es mereixen i que és d'obligat compliment per part l’administració. 
Això que és una burla literal ètica i moral per part de l'Administració contra tots 
els Veïns de Can Maspons?? 
Entenem que després de totes les males gestions efectuades per part de 
l'Ajuntament, en els Veïns de Can Maspons, s'haurien de retornar tots els 
rebuts abonats, emetent-los nous rebuts i per descomptat de la devolució 
mitjançant ingrés als veïns que ja han fet efectiu aquest pagament. 
 
Us adjuntem dos rebuts, sense nom, perquè veieu el que han fet !!! A part la 
carta de pagament nova no porta cap tipus d'explicació a que fa referència el 
5è Rebut !!! 



 

 24

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

  
Gracies, com sempre, pel vostre suport !!!! 
  
Junta Delegats 
ENTITAT URBANÍSTICA COL-LABORADORA 
DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT 
CAN MASPONS  - CALDES DE MONTBUI” 
 
Reitero que el grup de CIU dóna trasllat d’uns correus que se’ns han remés a 
diverses agrupacions polítiques municipals, que en tot cas nosaltres tenim la 
nostra versió dels fets. Diferim de les que altres vegades ens han traslladat en 
diverses ocasions, però, sí més no, deixem de manifest que hem pogut parlar. 
Sembla que els veïns es queixen que ha hagut doble gestió de les quotes. 
 
Entenent que el to del correu segurament no és el més adient per adreçar-lo a 
un Ple, els demano disculpes per haver traslladat literalment, però veia que la 
quantitat de peticions i referències que es feien era impossible donar-los trasllat 
fidelment. 
 
Els hi trasllado la segona petició que ens ve adreçada per un ciutadà i expressa 
la seva queixa amb l’assistent socials del municipi. 
Tornem a reiterar que no traslladem la queixa nosaltres sinó que la fem pública. 
 
Ens indiquen que per circumstàncies personals ha hagut de tramitar un ajut a la 
Generalitat pel pagament del lloguer en risc d’exclusió. L’assistent de Caldes 
deia que no hi havia ajuts, quan les convocatòries d’ajuts per pagament de 
lloguer en risc encara a dia d’avui segueixen obertes. 
Quan l’assistenta s’ha adonat de la col·laboració d’aquest ciutadà s’ha enfadat 
amb els afectats.  
De fet i ha coneixement que existeixen uns cupons d’aliments que se’ls hi ha dit 
que no existeixen. 
 
Ens quedem amb la inquietud que això no sigui en cap cas tal com se’ns indica. 
Gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor Marañes: 
“Vull comentar-li que els llums s’instal·laran la setmana que ve. S’ha reduït la 
quantitat de llums i en principi el número de carrers. 
Aprofitem totes les estructures nostres i hem anat a buscar estalvi. Intentar 
mantenir un mínim de llums però amb estalvi.” 
 
Pren la paraula el senyor Personat: 
“Bona nit a tothom. Les obres de Can Rius tenien que estar acabades però per 
motius que ja vaig explicar el ple passat no ho estan. El temps no ha 
acompanyat, però gairebé ja està acabada. 
Sobre el sobre cost he de dir que cap. Hem portat un control exhaustiu per part 
dels tècnics responsables de l’obra, per part del cap d’àrea i per mi mateix. 
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En quan a mesures de seguretat no soc expert però em preocuparé de veure el 
que passa. De totes maneres el que jo he vist quan he anat no he vist res. No 
vull dir que no ni que si, Pau. Veig la bastida ben muntada, veig cascos. No sé 
ja me’n preocuparé de les mesures de seguretat que siguin les correctes. 
 
En quan a la nau que es construeix a l’entrada de Caldes, he de dir que tots 
aquests informes que has dit, doncs, he de dir que hi eren però també hi ha un 
informe rectificat per part del Ministeri que es podia fer aquesta nau allà.  
Entre altres coses perquè la nau està construïda en zona no afectada. El 
terreny està en un terreny afectat però on s’ha construït la nau no està afectat. 
L’afecció d’aquest terreny la tindrem per molts anys ja que per desgràcia el 
Ministeri no té diners per poder expropiar, ja que aquest terreny depèn del quart 
cinturó i si no expropia queden afectats tots els terrenys dels possibles 
projectes del cinturó queden afectats. 
 
Em tingut cura que fossin 300 metres2 justos que es el que permet i autoritza el 
Ministeri.” 
 
Pren la paraula el senyor Olondriz: 
“En quant a les mesures de seguretat dic el mateix que tu, que no entenc. Però 
entenc que t’ho digui que val la pena mirar-ho. 
 
Pel que fa els informes rectificats jo no els he vist. Potser se m’ha traspaperat i 
no l’he vist. Sí que he vist altres informes que diuen coses diferents però he vist 
un informe negatiu del Ministeri. Per tant, respecte els metres de la nau, 
m’estàs dient que la nau fa 189 metres perquè si hi ha un altre de 111 metres 
és important. La nau no pot fer 300 metres2 és la suma de totes les 
edificacions que hi ha allà.” 
 
Pren la paraula el senyor Mauri: 
“Pel tema de les fonts entenc que només hi ha dues a Caldes, tots les altres 
són simulacions de rierols que són al Parc de l’Ametller i al Parc de l’Estació. 
Dir-vos que hi ha un projecte per engegar-ho l’any que bé i eliminar aquestes 
fonts. El meu criteri com a regidor de Medi Ambient i d’Espais Públics és que 
crec que són costoses de mantenir, cares i tal com estan ara, el que farem en 
el Parc de l’Estació serà cobrir la bassa i obrir un parterre nou i fer un espai de 
jeure. Aquesta terra per cobrir això la traurem d’on hi havia l’amfiteatre abans. 
Aquell monticle de terra el traurem i així guanyarem un altre espai per poder fer 
activitats. Igualment farem amb el Parc de l’Atmetller. 
 
Dir-te de passada que vas dir que les fonts de l’Ametller no funcionaven. No és 
cert. L’endemà jo vaig anar-hi i les vaig comprovar. El que passa és que els 
nens quan juguen en els desaigües fiquen terra i s’embossen i haurien d’estar 
cada dia treien terra, per tant, com que tot és un parc-pou doncs,  l’aigua que 
surt de la font va per terra i es filtre. 
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I la font del parc de Can Rius també l’eliminarem, perquè tal com està ara fa 
més llàstima que una altra cosa. El que passa és que per qüestions 
pressupostàries s’ha d’esperar als pressupostos de l’any que bé. 
 
De la cimentació al voltant de la pista de basquet ho aniré a mirar i els 
escocells després del ple em concretes la zona, per saber ben bé i no donar 
voltes innecessàriament.” 
 
Pren la paraula el senyor Pineda: 
“Moltes gràcies. En tot cas senyor Serra li demano que ens passi les dades 
concretes i estudiarem el cas que vostè ha exposat.  
Sí que li puc dir que hi ha molts programes que la Generalitat diu que estan 
oberts però els mateixos tècnics referents de la Generalitat ens afirmen que no 
s’atorgaran aquestes ajudes i li dic alguna com és el cas del PIRMI. 
Des de Serveis Socials hi ha una sèrie d’ajuts que es poden demanar i des 
d’aquí sí que li puc dir que no tinc constància que es triguin a fer.” 
 
Pren la paraula el senyor Serra: 
“Senyor Pineda no em faci passar bou per bèstia grossa. El PIRMI no té 
absolutament res a veure amb el que li hem traslladat.  
Li he parlat d’un ajut públic obert i que si no està concedit s’ha d’especificar i 
s’ha d’aclarir el perquè. Entenc que no s’han de barrejar coses. 
 
Traslladarem la petició concreta d’aquest ciutadà perquè s’informi de què ha 
passat. També vull dir-li i em dol haver-ho de fer, que no és la primera queixa 
en aquest sentit que ens arriba. En concret de la persona. Per tant, crec que 
alguna cosa pot haver-hi. Senzillament es tracta d’un cas puntual del qual 
demanarem més informació i els hi traslladarem. 
 
No vull ser portaveu d’un conflicte laboral a la casa ni molt menys però és cert 
que ha hagut algú més. En el cas de les ajudes per lloguer la via segueix 
oberta.” 
 
Pren la paraula el senyor Pineda: 
“Insisteixo que estaré agraït que em passi aquestes dades. El que sí que li vull 
dir és que són temps molt complicats i ve gent amb els nervis a flor de pe, 
perquè se’n faci una idea, el que hem fet és connectar unes alarmes 
directament a la policia perquè hi ha gent que ve un pel exaltada. Perquè es 
faci una idea de certes situacions que ens poden arribar a Serveis Socials.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Sense entrar a valorar aquest cas en concret, moltes vegades és sa i és bo 
conèixer les dues versions del mateix fet. I com molt bé diu el regidor l’equip 
dels serveis socials a de suportar de tot i a vegades han d’aguantar coses molt 
pitjors que segons quins correus o segons quins tons. 
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Al respecte de la pregunta de Can Maspons dels dos grups municipals de CiU i 
Partit socialista, efectivament s’han presentat uns recursos de reposició que 
plantegen tot un seguit de qüestions. Nosaltres volem resoldre tots aquests 
recursos, però en un únic punt, un únic expedient i ho farem al ple del mes de 
desembre.  
Si ho haguéssim fet en el Ple d’avui encara no havien exhaurit els terminis per 
presentar tots els recursos. De totes maneres mentre no resolem els recursos 
en el Ple del mes de desembre, i amb la voluntat de no perjudicar els drets de 
ningú, s’ha allargat el període de pagament voluntari per les persones que 
evidentment encara no han fet efectiu el pagament del cinquè rebut. 
 
De totes maneres el proper ple en el punt de resolució d’aquests recursos ja 
argumentarem jurídicament la nostra posició sobre aquest punt. El punt de ple 
contindrà entre d’altres l’ajornament de la voluntària però contindrà també 
arguments que contenen aquests recursos.” 
 
Pren la paraula el senyor Serra: 
“Al respecte vull fer dues puntualitzacions que crec importants. Penso que de 
tot el que hem estat capaços d’extreure de les queixes reiterades –ja ho saben 
vostès que se’ns han fet arribar- tenim un doble problema. Un problema és la 
decisió que s’ha prés des del consistori i l’altre la no comunicació formal 
d’aquesta decisió. Això ha creat un greuge comparatiu en els propis veïns. 
Aquells que han satisfet la quota en el termini d’obligat compliment tal com se’ls 
havia notificat i aquells que havent-ho fet fora del termini l’han satisfet de forma 
voluntària i se’ls ha notificat que tenien un nou termini per satisfer-la. 
 
Clar, al no resoldre el recurs de manera individual i no col·lectiva en el temps 
previ a la data límit per fer efectiu aquest darrer pagament, estem creant un 
greuge. Per tant, entenem que aquesta comunicació s’hauria d’haver fet abans. 
I si no s’ha fet abans el que sí els hi sol·licitem és que es faci efectiva i de 
manera immediata perquè els veïns tenen dret a conèixer això. 
 
En segon punt el que voldríem és saber si l’Ajuntament vist el que ha passat té 
intenció de retornar aquesta darrera quota que els veïns l’han satisfet dintre del 
període d’obligat compliment en data límit. I si és així, si aquesta decisió serà 
comunicada.  
Entenc que es pot esperar a resoldre el recurs presentat –de manera individual 
o col·lectiva, la nostra postura és que seria molt més beneficiós per l’ens que es 
fes de manera individual, però vostès ho volen de manera col·lectiva- seria molt 
prudent no esperar al proper ple i donar respostes als recursos de manera 
individual. Si més no, que traslladin la decisió als veïns que tenen dret a 
conèixer-la.” 
 
Pren la paraula el senyor secretari: 
“Com vostès saben la liquidació definitiva, que és l’objecte de la impugnació, es 
va aprova pel Ple del mes de juliol per part de l’Ajuntament. Per tant, els 
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recursos de reposició s’han de resoldre pel Ple de l’Ajuntament, ja que es 
presenten i s’han de resoldre davant l’òrgan que ha emès l’acta administratiu. 
 
No és el mateix resoldre un recurs que resoldre 180 recursos. Molts semblants i 
alguns diferents. Dels semblants sí que hi haurà 150-160 que és la majoria de 
la gent que s’ha posat d’acord i ha fet un paper pre imprès i ha posat el seu 
nom i la seva direcció. Hi ha d’altres que han fet recursos independents. 
 
Políticament es podia decidir fer 200 acords de ple en diversos plens per 
resoldre a cadascú en el seu termini i anar passant aquest tema de Ple en Ple 
resolent un a un els recursos, o fer una resolució en un únic ple de tots els 
recursos que s’hagin presentat.  
Tot té avantatges i inconvenients. El Ple resol una vegada i tothom sap quin és 
el camí de la resolució de l’Ajuntament. Tenim inconvenients com gent que se li 
haurà resolt en termini i n’hi haurà gent que no se l’haurà resolt en termini –que 
sí que se l’ha resolt en silenci administratiu perquè és d’aplicació que si en un 
mes no et duen res quant presentes un recurs, doncs el silenci d’aplicació és 
negatiu i pot ser que algú hagi anat a contenciós-. Això és més un tema polític 
que jurídic. 
 
Hi ha gent que encara està en termini de presentar el recurs de reposició i si 
resolíem en aquest ple els 100 recursos primers, el ple de desembre hauríem 
d’haver resolt 40 recursos iguals, el mes de gener a la gent que no se l’ha 
pogut notificar i que ha de ser notificar mitjançant edicte, i al febrer, 
segurament, també. Allò hagués comportat quatre resolucions, quatre 
notificacions i quatre terminis de pagament. Al final l’Ajuntament en una reunió 
tècnica amb l’Organisme de Gestió Tributària va decidir de resoldre-ho en un 
únic recurs, en una única resolució per al menys poder quadrar, a efectes 
administratius, els efectes d’aquests recursos.  
Hem pensat que aquesta era la solució més coherent per la uniformitat de fer 
una resolució plenària i assumir que hi hauria gent que potser havia anat al 
Contenciós Administratiu pel silenci administratiu, però com l’obligació de la Llei 
30/92 estableix l’obligació de resoldre, encara que sigui fora de termini, doncs, 
resoldrem a tothom. 
 
La data del 5 de març va ser una recomanació de l’Organisme de Gestió 
Tributària pensant que les notificacions es farien al gener i al febrer. Així hi 
hauria la possibilitat de fer els recursos corresponents i el 5 de març estarien 
sinó el 100% sí el 95% però ens podem trobar que hi ha parcel·les que no 
estan construïdes i és més difícil trobar a la gent. Hi ha gent que no agafa la 
notificació i això suposa haver de fer dos o més acords plenaris.” 
 
Pren la paraula el senyor Serra: 
“Ens ha respòs de manera clara el que ens implica la Llei 30/92 però la segona 
de les qüestions. És a dir, aquelles persones que ja han satisfet el rebut –
havent obert un nou termini de pagament- si sol·liciten la devolució d’aquest 
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pagament, els hi serà satisfeta aquesta devolució i es mantindrà aquest segon 
termini?” 
 
Pren la paraula el senyor secretari: 
“Aquí també es va fer una reunió tècnica amb l’Organisme de Gestió Tributària i 
van dir que hi ha un principi de congruència en els actes propis i el que paga és 
perquè ha estat notificat. Hi ha gent que no ha pagat perquè no ha estat 
notificada. El que paga és perquè ha estat notificat en termini perquè sinó 
podria haver demanat un ajornament del termini per cinc anys –que això és una 
potestat voluntària- sinó perquè no es complia els terminis que estableix el 
reclamant general de recaptació que diu que si reps les notificacions del 1 al 15 
tens fins el 5 del mes següent, i si les reps del 15 al 30 fins el 20 del mes 
següent. I d’aquests no ens hem trobat cap al·legació.  
Per tant, vam pensar que si no havia cap al·legació que digués que la 
notificació l’havien rebut fora del termini adequat, s’entenia que estaven 
notificats dintre del termini.” 
 
Pren la paraula la senyora Romano: 
“Ja que ens ha informat el senyor regidor del que es pensa fer amb les fonts, 
doncs, vull felicitar-lo encara que sigui un projecte de moment. És una 
reivindicació del  PPC  que portem molt de temps fent. Hem demanat que 
aquestes fonts siguin anul·lades i ens oblidaríem del mosquit tigre de la 
sequera i de tot plegat. Per tant, d’entrada felicitar-lo senyor Mauri. 
 
Una qüestió per dir-li és que la font del Parc de l’Ametller avui no funciona. 
Gràcies.” 
 
 
L’alcalde aixeca la sessió a les 21 hores i 5 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 
 
 
 


