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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 

Identificació de la sessió 
Núm.:  11 / 2011 
Caràcter Ordinari 
Data:  29 de setembre 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 
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 
 

No assisteix havent excusat la seva absència 
Montserrat Grau i Giner, regidora 

Secretari 
Eduard Lluzar López de Briñas, secretari gral. 
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Ordre del dia 
0. Incorporar d’urgència un punt dins de l’ordre del dia, essent aquest el 
següent: 
Únic. Modificar els llocs de treball de l’oficial de senyalització viària, 
l’operari de senyalització viària i l’encarregat d’instal·lacions esportives 
(Punt 11è de l’ordre del dia). 
 
1. Aprovar els esborranys de les actes de la sessió plenària extraordinària 
i la sessió plenària extraordinària urgent, de data 8 de setembre 2011.   
 
2. Aprovar el Compte General de l’exercici 2010, 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. 
 
3. Aprovar la modificació de crèdits núm.25/2011 mitjançant transferència 
de crèdits. 
 
4. Aprovar la modificació de crèdits núm.26/2011 mitjançant suplement de 
crèdit. 
 
5. Aprovar la modificació de crèdits núm.28/2011 mitjançant transferència 
de crèdits. 
 
6. Liquidació definitiva de les contribucions especials de les obres de 
reurbanització dels carrers Sinagoga, Lleonarda, Hostalric, Muralla i 
Roma. 
 
7. Aprovar la revisió de preus del contracte de serveis de recollida i 
transport de residus. 
 
8. Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal referent al canvi d’espai lliure a l’àmbit de la Creu 
de Baduell. 
 
9. Aprovar provisionalment el Pla especial d’assignació d’ús i concreció 
de les condicions edificatòries per l’equipament sanitari assistencial per a 
la residència de salut mental a l’avinguda Montbui (Font dels Enamorats). 
 
10. Deixar sense efecte les bases específiques corresponents a l’any 2010 
i aprovar les bases específiques corresponents a l’any 2011 per a 
l’atorgament de les subvencions per a les obres que afectin a elements 
comuns, per a la rehabilitació d’immobles i millora de l’accessibilitat dels 
edificis inclosos dins de l’àmbit delimitat del projecte d’intervenció 
integral del centre històric de Caldes de Montbui. 
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11. Modificar els llocs de treball de l’oficial de senyalització viària, 
l’operari de senyalització viària i l’encarregat d’instal·lacions esportives. 
 
12. Mocions. 
 
12.1. Moció que presenta Esquerra Republicana de Catalunya per 
demanar a la Generalitat que no apliqui el caràcter retroactiu en les 
retallades a l'escola de música i a les escoles bressol. 
 
12.2. Moció que presenta els grups municipals d’ERC i CIU al Ple de 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui en suport de la llengua aranesa. 
 
13. Resolucions de l’Alcaldia dictades des de l’última sessió ordinària. 
 
14. Despatx ordinari. 
 
15. Precs i preguntes. 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
0. Incorporar d’urgència 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:  
 
● Únic. Modificar els llocs de treball de l’oficial de senyalització viària, l’operari 
de senyalització viària i l’encarregat d’instal·lacions esportives (Punt 11è de 
l’ordre del dia). 
 
I s’aprova per majoria absoluta  [10 vots favorables dels membres dels grups 
municipals d’ERC (9); i del PPC (1); i 6 abstencions de CIU (3); del PSC (2); i 
d’ICV-EUiA (1)], incorporar-lo a l’ordre del dia de la sessió. 
 
 
1. APROVAR ELS ESBORRANYS DE LES ACTES DE LA SESSIÓ 
PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA I LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA 
URGENT, DE DATA 8 DE SETEMBRE 2011.   
 
“L’alcalde obre la sessió i el Ple, per assentiment dels presents [16 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); de CIU (3); del PSC 
(2); del PPC (1); i d’ICV-EUiA (1)], aprova els esborranys de les actes de les 
sessions anteriors del dia 8 de setembre de 2011.” 
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2. APROVAR EL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2010, 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: 
“Aquest és un punt ja informat a la Comissió Especial de Comptes, s’ha fet la 
publicació amb el termini dels 30 dies preceptius, etc...  
Hi ha alguna pregunta?” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“En tot cas volem explicar el sentit del nostre vot. El nostre vot serà favorable 
als comptes generals, malgrat no estar d’acord en la gestió econòmica que s’ha 
fet durant l’any. Entenem que es reflexa en aquestes dades i, per tant, com són 
unes dades tècniques que reflecteixen una realitat comptable, doncs votarem a 
favor.” 
 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  [11 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); i del PSC (2); i 5 
abstencions de CIU (3); del PPC (1); i d’ICV-EUiA (1)], 
    

          ACORDA: 
Identificació de l’expedient 
 
Expedient de l’Àrea Econòmica, corresponent a l’aprovació del Compte 
General de l’exercici 2010 de l’Entitat. 
 

DICTAMEN 

Antecedents i Fonaments de dret 
 
Els estats i compte anuals de l’exercici pressupostari 2010 van ser sotmesos a 
informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual va emetre el seu 
dictamen en data 28 de juliol de 2011. 
Exposat el Compte General, al públic, en el Butlletí Oficial de la Província de 8 
d’agost 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. 
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Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Aprovar el Compte General de l’exercici 2010, 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. 
 
 
3. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM.25/2011 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 la senyora Garcia: 
“Nosaltres voldríem preguntar en vers els tres punts que fan referència a les 
tres modificacions de crèdits. Si de cas, ens esperem el tercer punt i fem la 
pregunta conjunta?.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Com vulguin.” 
 
Pren la paraula la senyora Garcia: 
“Doncs esperem el tercer punt.” 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  [9 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); i 7 abstencions de 
CIU (3); del PSC (2); del PPC (1); i d’ICV-EUiA (1)], 
    

            ACORDA: 
Identificació de l’expedient 
 
Expedient número SEMC 25/2011, relatiu a la modificació de crèdits número 
25/2011 del pressupost municipal de l’exercici 2011, mitjançant transferència 
de crèdits. 
 

DICTAMEN 
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Antecedents  
 
L’Àrea de Serveis Territorials ha sol·licitat dur a terme una modificació de 
crèdits per dotar de crèdit l’aplicació pressupostària 20 920 63209 Adequació 
immobles municipals mitjançant transferència d’una altra aplicació 
pressupostària, la 32 165 62309 Millores enllumenat públic. S’adjunta en 
l’expedient la sol·licitud amb l’informe justificatiu. Per tant, l’expedient que es 
presenta té per objectiu aprovar una modificació de crèdits per transferència de 
crèdits entre aplicacions de diferents àrees de despesa, per un import total de 
8.974,07 €. 
 
En la relació que s’acompanya, com annex, es detalla l’aplicació pressupostària 
de despeses que s’incrementa, 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    8.974,07 €  
Transferència de crèdits MODIFICACIONS CAP. VI  8.974,07 € 
    
  TOTAL      8.974,07 € 8.974,07 € 
 
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 25/2011, del 
pressupost de l’Ajuntament de Caldes de Montbui de l’exercici 2011, per un 
import total de 8.974,07 €, 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, 
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a efectes de possibles reclamacions segons estableixen els articles 169,170 i 
171 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i considerar 
definitivament aprovat l’expedient en el cas de no presentar-se reclamacions. 
 
 
4. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM.26/2011 MITJANÇANT 
SUPLEMENT 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. 
 
No hi ha intervencions. 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  [9 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); i 7 abstencions de 
CIU (3); del PSC (2); del PPC (1); i d’ICV-EUiA (1)], 
    

           ACORDA: 
 

Identificació de l’expedient 
 
Expedient número SEMC 26/2011, relatiu a la modificació de crèdits número 
26/2011 del pressupost municipal de l’exercici 2011, mitjançant suplements de 
crèdit. 

DICTAMEN 

Antecedents  
 
L’Àrea de Serveis Territorials de l’Ajuntament ha 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 
43.786,25 €. 
 
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 baixes de crèdits de despeses d’unes altres aplicacions del 
pressupost vigent, les dotacions de les quals es consideren reductibles sense 
pertorbació del servei respectiu. 
 
Vist l’informe de la Intervenció Municipal. 
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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 26/2011 del 
pressupost de l’Ajuntament de Caldes de Montbui de l’exercici 2011, mitjançant 
suplements de crèdit, per un import de total de 43.786,25 €, 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 les baixes de crèdits per 
anul·lació de despeses de les aplicacions pressupostàries 32.163.22700 Servei 
de neteja d’ immobles i espais públics (30.000 €) i 31 161 60900 Connexió 
xarxa clavegueram aigües residuals Torrent Salze ( 13.786,25 €). 
 
Segon. Aquest acord serà executiu una vegada aprovada la modificació del 
contracte corresponent a l’obra de connexió xarxa clavegueram aigües 
residuals Torrent Salze per un import de 10.805,70 euros. 
 
Tercer. Exposar al públic aquesta modificació mitjançant publicació d’edicte al 
BOP i en el tauler d’anuncis de la Casa Consistorial, en espai de 15 dies hàbils, 
a efectes de possibles reclamacions segons estableixen els articles 169,170 i 
171 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i considerar 
definitivament aprovat l’expedient en el cas de no presentar-se reclamacions. 
 
 
5. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM.28/2011 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 la senyora Garcia: 
“Bona nit. Voldríem que el senyor Marañés ens pogués explicar quin és el 
criteri per destinar aquests excedents que s’han assignat a l’aplicació 
d’Adequacions Municipals d’Immobles i si es podrien destinar a altres tipus 
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d’assignacions, com per exemple les escoles bressols, accions socials, escoles 
de música, etc..., o si hi ha algun criteri que desconeixem.” 
 
Pren la paraula el senyor Marañés: 
“El criteri és que com que aquests ingressos provenen de subvencions ens 
obliguen a destinar-los a adequació d’immobles. No pots destinar-ho a altres 
conceptes, i tot i així s’ha hagut de demanar autorització per poder fer el canvi 
d’aplicació.” 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  [9 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); i 7 abstencions de 
CIU (3); del PSC (2); del PPC (1); i d’ICV-EUiA (1)], 
    

              ACORDA: 
Identificació de l’expedient 
 
Expedient número SEMC 28/2011, relatiu a la modificació de crèdits número 
28/2011 del pressupost municipal de l’exercici 2011, mitjançant transferència 
de crèdits. 
 

DICTAMEN 
Antecedents 
 
L’Àrea de Serveis Territorials ha sol·licitat dur a terme una modificació de 
crèdits per dotar de crèdit l’aplicació pressupostària 20 920 63209 Adequació 
immobles municipals mitjançant transferència d’una altra aplicació 
pressupostària, la 11 172 60909 Passeig de la Riera (Fase II). S’adjunta en 
l’expedient la sol·licitud amb l’informe justificatiu. Per tant, l’expedient que es 
presenta té per objectiu aprovar una modificació de crèdits per transferència de 
crèdit d’una aplicació de diferents àrees de despesa, per un import de 
9.746,58€. 
 
En la relació que s’acompanya, com annex, es detalla l’aplicació pressupostària 
de despeses que s’incrementa, 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    9.746,58 €  
Transferència de crèdits MODIFICACIONS CAP. VI  9.746,58 € 
    
  TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDITS    9.746,58 € 9.746,58 € 
 
Vist l’informe de la Intervenció Municipal. 
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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 28/2011, del 
pressupost de l’Ajuntament de Caldes de Montbui de l’exercici 2011, per un 
import total de 9.746,58 €, 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. 

 
 
6. LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS DE LES 
OBRES DE REURBANITZACIÓ DELS CARRERS SINAGOGA, 
LLEONARDA, HOSTALRIC, MURALLA I ROMA. 
 
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  [9 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); i 7 abstencions de 
CIU (3); del PSC (2); del PPC (1); i d’ICV-EUiA (1)], 
    

           ACORDA: 
Identificació de l’expedient 
Expedient número TECE20092142/02, referent a la liquidació definitiva de les 
contribucions especials de les obres de reurbanització dels carrers Sinagoga, 
Lleonarda, Hostalric, Muralla i Roma de Caldes de Montbui. 
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DICTAMEN 

Antecedents 
 
I. El Ple de l’Ajuntament en la sessió de 26 de novembre de 2009 va aprovar la 
imposició i ordenació de les contribucions especials com a conseqüència de les 
obres de reurbanització dels carrers Sinagoga, Lleonarda, Hostalric, Muralla i 
Roma. 
 

- 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, un total de 357,19 metres lineals. Dóna un 
mòdul per aplicar a cada façana de les finques afectades de 
32,39 euros/ml. 

• El 30% del pressupost a repercutir, dividit en la totalitat de les 
superfícies afectades, un total de 3.097,96 metres quadrats, dóna 
un mòdul per aplicar en concepte de superfície de solar de 5,60 
euros/m2. 
S’ha de tenir en compte que, en el cas d’una finca que fa 
cantonada, la superfície estimada serà proporcional a la façana 
del carrer afectada per les obres i per tant s’han tingut en compte 
les dades aplicades en les contribucions especials del carrer 
Barcelona. 

• El 50% del pressupost a repercutir, dividit en la totalitat de 
l’edificabilitat de les finques afectades, un total de 5.352,57 
metres quadrats. 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 
5,40 euros/m2. 
S’ha de tenir en compte que, en el cas d’una finca que fa 
cantonada, la superfície estimada serà proporcional a la façana 
del carrer afectada per les obres i per tant s’han tingut en compte 
les dades aplicades en les contribucions especials del carrer 
Barcelona. 

 
II. La Junta de Govern local, en sessió de 29 de juliol de 2011, va acordar 
aprovar la recepció de les obres de reurbanització dels carrers Sinagoga, 
Lleonarda, Hostalric, Muralla i Roma. 
 
III. El cost real de les obres ha pujat a 231.397,06 euros, que es reparteixen de 
la següent manera: 
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Cost total de l’obra     231.397,06 € 
Subvenció Pla de Barris     115.698,53 € 
Ajuntament       55.081,16 € 
GMSSA         2.768,10 € 
Arquebisbat de Barcelona         5.284,43 € 
Total Ajuntament de Caldes        63.133,69 € 
Contribucions especials 50% (menys 
Arquebisbat de Barcelona) 

      52.564,84 € 

 
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 els 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 dels carrers 
Sinagoga, Lleonarda, Hostalric, Muralla i Roma per import de 231.397,06 
euros, dels quals 57.849,27 euros seran a càrrec de les contribucions 
especials. 
 
Com s’ha posat de manifest en el quadre de finançament de l’obra i en el padró 
de contribuents, a l’Arquebisbat de Barcelona li correspon una contribució 
especial de 5.284,43 euros que anirà a càrrec de l’Ajuntament de Caldes de 
Montbui de conformitat amb el que preveu l’article IV de l’acord de 3 de gener 
de 1979, entre la Santa Seu i l’Estat Espanyol. 
 
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.  

 
 
7. APROVAR LA REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE 
RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS. 
 
Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 
 
Pren la paraula el senyor Serra: 
“Bàsicament incidir el que havíem dit ja en plens anteriors, atenent a que 
renovem un contracte de prestació de serveis. Hem d’intentar pressionar al 
màxim a la companyia perquè aquest servei millori en la mesura que sigui 



 

 13

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

possible. Entenem tots, que ells fan el servei tal i com l’han de fer, però com 
que hi ha determinades zones especials -especialment en aquests temps de 
tardor on s’acumula molta fullaraca-, convindria incidir en què tinguin una major 
cura. Gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Vull recordar que es tracta del contracte de serveis de recollida i transport de 
residus i, per tant, de la recollida de deixalles. Vostè fa referència al contracte 
de neteja viària. En qualsevol cas evidentment hem de vetllar per la qualitat del 
servei.” 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  [9 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); i 7 abstencions de 
CIU (3); del PSC (2); del PPC (1); i d’ICV-EUiA (1)], 
    

           ACORDA: 
Identificació de l’expedient 
 
Expedient número TCSR20112312, referent a la revisió de preus del contracte 
de serveis de recollida i transport de residus. 
 

DICTAMEN 

Antecedents 
 
El dia 1 de juliol de 2009 es va signar contracte administratiu del servei públic 
de recollida i transport de residus municipals. En el pacte tercer es reconeix el 
dret del contractista a la revisió de preus d’acord amb allò establert a l’apartat 
1.19 del plec de clàusules administratives particulars. 
 
L’apartat 1.19 del ple de clàusules administratives particulars diu: 
 
“S’admet la revisió de preus de conformitat amb allò que preveu l’article 77.1 
LCSP segons la fórmula/sistema següent: 
 
Quan hagi transcorregut un any des de l’adjudicació definitiva del contracte, el 
preu es revisarà anualment de conformitat amb l’Índex General de Preus al 
Consum elaborat per l’Institut Nacional  d’Estadística del mes anterior al del 
venciment. En aquest cas, la revisió no podrà superar el 85% de variació 
experimentada per l’índex adoptat.” 
 
La variació de l’IPC de juny de 2010 a juny de 2011 va ser del 3,2%, el 85% 
d’aquesta variació és el 2,72%. 
 
Fonaments de dret 
 
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 
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Plec de clàusules administratives particulars aplicables al contracte de serveis 
de recollida i transport de residus municipals de l’Ajuntament de Caldes de 
Montbui. 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Aprovar la revisió de preus del contracte de serveis de recollida i 
transport de residus municipals de l’Ajuntament de Caldes de Montbui pel 
període que va de l’1 de juliol de 2011 al 30 de juny del 2012, passant  d’un 
preu anual de 831.731,12 euros (IVA inclòs) a 854.354,21 euros (IVA inclòs) 
que representa el 85% de l’increment anual de l’IPC . 
 
Segon. Aquesta revisió de preus que correspon als mesos de juliol a desembre 
de 2011 per un import de 11.522,88 euros (IVA inclòs) va a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 31 162 22717, servei de deixalles, del pressupost de 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui de l’any 2011.  
La resta de l’import, que és de 427.177,05 euros (IVA inclòs) correspon als 
mesos de gener a juny de 2012 i van a càrrec de l’aplicació pressupostària 31 
162 22717, servei de deixalles, del pressupost de l’any 2012.  
 
Tercer. El nou import mensual del servei de recollida i transport de residus 
municipals  és de 71,196.18 euros (IVA inclòs).  
 
Quart. El nou import mensual del servei de recollida porta a porta de les 
urbanitzacions Can Maspons, Lledoners i Regassol és de 1.330,05 euros (IVA 
inclòs). 
 
Cinquè. Aprovar el document d’autorització i disposició de la despesa per un 
import de 11.311,56 euros (IVA inclòs) a l’aplicació pressupostària 31 162 
22717, servei de deixalles, del pressupost vigent de l’Ajuntament de Caldes de 
Montbui. Aquest import correspon al servei de recollida i transport de residus 
municipals. 
 
Sisè. Aprovar el document d’autorització i disposició de la despesa per un 
import de 211,32 (IVA inclòs) a l’aplicació pressupostària 31 162 22717, servei 
de deixalles, del pressupost vigent de l’Ajuntament de Caldes de Montbui. 
Aquest import correspon al servei de recollida porta a porta de les 
urbanitzacions Can Maspons, Lledoners i Regassol. 
 
Setè. Comunicar-ho als interessats i als serveis econòmics de l’Ajuntament. 
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8. APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 
D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL REFERENT AL CANVI D’ESPAI 
LLIURE A L’ÀMBIT DE LA CREU DE BADUELL. 
 
Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 
 
No hi ha intervencions. 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  [9 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); i 7 abstencions de 
CIU (3); del PSC (2); del PPC (1); i d’ICV-EUiA (1)], 
    

          ACORDA: 
Identificació de l’expedient 
 
Expedient número TPMP200902115, referent a la modificació puntual del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal pel canvi de situació d’espai lliure a l’àmbit 
del camí de la Creu de Baduell-Can Maspons. 
 

DICTAMEN 

Antecedents 
 
I.- El Ple municipal, en sessió de data 16 de desembre de 2010, va adoptar els 
acords següents: 
 
“Primer.- Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla d’Ordenació 
Urbanística municipal aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de 
Barcelona de data 18 de juny de 2009 (publicat en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya de data 17 de juliol de 2009), referent al canvi d’espai 
lliure a l’àmbit de la Creu d’en Baduell. 
 
Segon.- Suspendre l’atorgament de llicències en els àmbits inclosos en la 
modificació puntual aprovada inicialment. 
 
Tercer.- Sotmetre el document aprovat inicialment a un tràmit d’informació 
pública pel termini d’un mes, mitjançant la publicació dels corresponents 
edictes al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, a un diari de gran difusió i al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament. 
 
Quart.- Trametre còpia del projecte aprovat inicialment al Departament de Medi 
Ambient de la Generalitat de Catalunya. 
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Cinquè.- Notificar els presents acords als ajuntaments que confinen amb el 
terme municipal de Caldes de Montbui, concedint-los un tràmit d’audiència d’un 
mes per consultar l’expedient i, en el seu cas, formular les al·legacions que 
considerin oportunes.” 
 
II.- L’anunci d’aquest acord es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de 
data 28 de febrer de 2011, en el diari Avui, en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya de data 25 de febrer de 2011, en el tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament i en el web municipal. 
 
III.- Transcorregut el termini d’un mes d’exposició pública no s’han presentat 
al·legacions ni reclamacions. 
 
IV.- En data 25 de maig de 2011 la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat 
del Departament de Territori i Sostenibilitat va declarar la no subjecció a 
avaluació ambiental de la Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística 
municipal en l’àmbit de la Creu de Baduell. 
 
 
Fonaments jurídics 
 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme. 
 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme. 
Llei 8/2007, de 28 de maig, del sòl  
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal aprovada definitivament per la Comissió d’Urbanisme de 
Barcelona de data 18 de juny de 2009 (publicat en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya de data 17 de juliol de 2009), referent al canvi d’espai 
lliure a l’àmbit de la Creu d’en Baduell redactat pels serveis tècnics municipals. 
 
Segon. Elevar diligenciat l'expedient de la modificació puntual del Pla 
d’Ordenació Urbanística municipal referent al canvi d’espai lliure a l’àmbit de la 
Creu d’en Baduell a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona per a la 
seva aprovació definitiva. 
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9. APROVAR PROVISIONALMENT EL PLA ESPECIAL D’ASSIGNACIÓ 
D’ÚS I CONCRECIÓ DE LES CONDICIONS EDIFICATÒRIES PER 
L’EQUIPAMENT SANITARI ASSISTENCIAL PER A LA RESIDÈNCIA DE 
SALUT MENTAL A L’AVINGUDA MONTBUI (FONT DELS ENAMORATS). 
 
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  [12 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); del PSC (2); i d’ICV-
EUiA (1); i 4 abstencions de CIU (3); i del PPC (1)], 
    

           ACORDA: 
Identificació de l’expedient 
 
Expedient número TPPE201002195, referent a l’aprovació provisional del Pla 
especial d’assignació d’usos i concreció de condicions edificatòries 
d’equipament sanitari assistencial per a residència de salut mental. 
 

DICTAMEN 

Antecedents 
 
I.- La Junta de Govern Local en sessió del dia 1 d’abril de 2011 va aprovar 
inicialment el Pla especial d’assignació d’ús i concreció de condicions 
edificatòries. Equipament sanitari assistencial per a residència de salut mental, 
a l’avinguda Montbui (Font dels Enamorats) redactat pels serveis tècnics 
municipals. 
 
II.- L’anunci d’aquest acord es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de 
data 19 d’abril de 2011, en el diari Avui de data 13 d’abril de 2011, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 18 d’abril de 2011, en el tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament i en el web municipal. 
 
III.- Transcorregut el termini d’un mes d’exposició pública no s’han presentat 
al·legacions ni reclamacions. 
 
Fonaments de dret 
 

I. L’article 67.1.d) del Text refós de la Llei d’urbanisme (TRLU), aprovat 
per Decret legislatiu, 1/2010, de 3 d’agost que preveu que es poden 
redactar plans especials urbanístics per concretar la titularitat i l’ús 
d’equipaments comunitaris, i l’article 78 per la formulació del 
planejament urbanístic derivat. 
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II. Article 85.1 del Text refós de la Llei d’Urbanisme que disposa que 
l’aprovació inicial i l’aprovació provisional dels plans urbanístics 
derivats que afecten al territori d’un únic municipi pertoquen a 
l’ajuntament corresponent. 

III. Article 78 del TRLU, que en la seva lletra b) preveu que els plans 
especials a que fa referència l’article 67.1.d) abans esmentat seran 
aprovats definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme. 

 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Aprovar provisionalment el Pla especial d’assignació d’ús i concreció de 
condicions edificatòries per equipament sanitari assistencial per a residència de 
salut mental a l’avinguda Montbui (Font dels Enamorats), redactat pels serveis 
tècnics municipals. 
 
Segon. Elevar diligenciat l'expedient del Pla especial d’assignació d’usos i 
concreció de condicions edificatòries per a un equipament sanitari assistencial 
per a una residència de salut mental a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona per a la seva aprovació definitiva. 
 
 
10. DEIXAR SENSE EFECTE LES BASES ESPECÍFIQUES 
CORRESPONENTS A L’ANY 2010 I APROVAR LES BASES ESPECÍFIQUES 
CORRESPONENTS A L’ANY 2011 PER A L’ATORGAMENT DE LES 
SUBVENCIONS PER A LES OBRES QUE AFECTIN A ELEMENTS 
COMUNS, PER A LA REHABILITACIÓ D’IMMOBLES I MILLORA DE 
L’ACCESSIBILITAT DELS EDIFICIS INCLOSOS DINS DE L’ÀMBIT 
DELIMITAT DEL PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL CENTRE 
HISTÒRIC 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: 
“Properament sortirà una nova convocatòria d’aquestes subvencions que serà 
la tercera consecutiva pel que fa a la convocatòria 2010.  
Dir-vos que es van presentar 20 expedients dels quals 13 van tenir una 
resolució favorable, i la resta van ser denegats per diferents motius –no 
complien amb les bases i manca de partida pressupostària-.  
El total d’euros de les obres presentades per aquestes subvencions puja la 
quantitat de 321.381,18 euros, entre obres de rehabilitació de façanes, 
cobertes i elements comuns. Aquests diners entren dintre de l’àmbit d’actuació 
de la Llei de Barris.” 
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En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  [11 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); i PSC (2); i 5 
abstencions de CIU (3); del; del PPC (1); i d’ICV-EUiA (1)], 
    

            ACORDA: 
Identificació de l’expedient 
 
Expedient número OLHC201100001, referent a les bases específiques per a 
l’atorgament de subvencions dels elements comuns dels edificis inclosos dins 
l’àmbit delimitat pel pla d’intervenció integral al centre històric de Caldes de 
Montbui per a la rehabilitació d’immobles i millora d’accessibilitat. 
 

DICTAMEN 

Antecedents 
 
I.- El 30 de juliol de 2010 es van aprovar definitivament les Bases específiques 
per a l’atorgament de subvencions per a les obres que afectin elements 
comuns, per a la rehabilitació d’immobles i millora d’accessibilitat dels edificis 
inclosos dins de l’àmbit delimitat pel projecte d’intervenció integral al centre 
històric de Caldes de Montbui. 

 
II.- Durant l’aplicació d’aquestes Bases específiques s’han detectat aspectes 
millorables en la redacció de les mateixes, per la qual cosa s’ha considerat 
convenient fer una modificació puntual de les Bases específiques. 
 
III.- Les modificacions i millores que s’introdueixen són les següents: 
 

 El segon apartat de la base 1.3 tindrà el següent redactat: 
 
“L’edifici objecte de rehabilitació ha d’estar ocupat en el 70%  dels habitatges 
en regim de propietat o de lloguer alhora de la presentació de la sol·licitud i 
segons el model núm.6. En els habitatges unifamiliars s’haurà d’acreditar 
l’empadronament o contracte de lloguer vigent per la certificació de l’ús de 
l’habitatge com a habitual i permanent. En el cas d’habitatge buit presentar 
declaració responsable que l’habitatge serà el seu domicili habitual i permanent 
una vegada rehabilitat o nou contracte de lloguer.”  
 

 L’apartat tercer de la mateixa base dirà: 
 
“Un cop finalitzades les obres, els habitatges hauran de complir les condicions 
mínimes d’habitabilitat segons el decret o normativa vigent en matèria 
d’habitabilitat per obtenir la cèdula d’habitabilitat, en cas contrari l’Ajuntament 
Caldes de Montbui  es reserva el dret de la revocació de la subvenció 
atorgada” 
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 La base 3 referent a les obres subvencionables passarà a tenir la 
següent redacció: 

 
3.1.Programa 1: Adequació funcional i estructural:  

 
• Actuacions destinades a proporcionar les condicions suficients 

per garantir  l’ estanquitat a les aigües pluvials, ser una 
construcció sòlida, i evitar que traspuï humitat de tot el conjunt 
de l’habitatge o edifici. 

 
• Adequació de les instal·lacions existents d’aigua, gas, 

electricitat  i de sanejament de les parts comunes del edificis 
plurifamiliars que estiguin en mal estat, amb materials obsolets 
o que els hi manqui estanquitat. 

 
• Actuacions en les què sigui necessària una actuació de 

rehabilitació que afecti la solidesa i seguretat estructural de 
l’edifici sobre la totalitat o part parcial de l’estructura, ja sigui 
tan vertical com horitzontal, i/o fonaments, sempre i quan no 
es modifiqui l’alçada original del sostre. 

 
No s’inclou la substitució de la totalitat del sostre a no ser de l’existència 
d’un estudi de detall i avaluació prèvia de l’estat actual de l’estructura per 
part de l’Oficina d’Habitatge. 

 
3.2 Programa 3:  Instal·lació ascensor en edificis plurifamiliars  
 

Instal·lació d’ascensors en edificis plurifamiliars amb o sense creació 
d’itinerari practicable i altres mesures de supressió de  barreres 
arquitectòniques des del vial fins a l’accés de l’ascensor.  

 
3.3  Programa 4 : Rehabilitació i manteniment de façanes i espais comuns 

d’edificis plurifamiliars 
  

Actuacions destinades a la rehabilitació de deficiències constructives i   
manteniment en els tancaments que constitueixen l’ envolant de l’edifici i 
dels espais comuns dels edificis plurifamiliars.  
Millora de l’aïllament tèrmic i/o acústic de la part massissa i/o 
tancaments per tal d’ adaptar-ho  als paràmetres que exigeix la 
normativa vigent , segons els graus d’intervenció. 
Les actuacions de les obres en la rehabilitació de façanes,  ha de ser en 
la totalitat de la façana d’actuació o en les façanes en el cas de ser un 
edifici en cantonera. 
 

Les actuacions de cada un dels programes descrits han de ser en la totalitat en 
els paraments d’actuació, excloent les actuacions a la seguretat estructural de 
sostres.  
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Queden excloses de les obres subvencionables les que es detallen a 
continuació:  
 

- Obres d’ampliacions i obra nova. 
- Enderrocs de façanes  
- Remuntes i aixecaments de la coberta per aprofitament d’espais 
- Grans rehabilitacions, buidats estructurals i canvis de distribució del 

programa funcional interior. 
- La incorporació de noves instal·lacions a l’edifici ( exemple: 

instal·lació de gas )  
- Les millores de l’ascensor existent i/o canvis indicats de les ECA’s en 

les inspeccions periòdiques ( p.ex.. canvis de cabina, botoneres, 
motors,cables ... )  

 
Qualsevol altre tipus d’actuació, s’haurà de consultar a l’Oficina Local 
d’Habitatge. 
 

 A la base 4 se li afegeix el següent paràgraf: 
 
“En el cas que les obres siguin superior a 30.000€, i segons marca la Llei 
38/2003 de 17 de novembre relatiu al procediment i gestió de Subvencions 
art.31.3. caldrà aportar tres pressupostos i justificar l’aprovat per la junta de 
comunitat de veïns o propietat.” 
 

 Els punts 5.1 i 5.2 queden redactats com segueix: 
 

“5.1 Programa 1: Adequació funcional i estructural:  
 
• 30 % del pressupost protegible amb un màxim de 3.000€ per 

habitatge en edifici plurifamiliar i  3.500 € en edifici unifamiliar 
en el cas d’actuacions destinades a proporcionar les 
condicions suficients per garantir  l’ estanquitat a les aigües 
pluvials, ser una construcció sòlida, i evitar que traspuï humitat 
de tot el conjunt de l’habitatge o edifici. 

 
• 25% del pressupost protegible, amb un màxim de 2.500€ per 

habitatge en edifici plurifamiliar i  3.000 € en edifici unifamiliar, 
en el cas d’adequació de les instal·lacions existents. 

 
• 40 % del pressupost protegible amb un màxim de 3.000€ per 

habitatge en edifici plurifamiliar i  3.500 € en edifici unifamiliar 
en el cas d’actuacions en les què sigui necessària una 
actuació de rehabilitació que afecti la solidesa i seguretat 
estructural de l’edifici sobre la totalitat o part  

 
5.2 Programa 2:  Instal·lació d’ascensor en edificis plurifamiliars  
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• 40% del pressupost protegible, amb un màxim de 5.000€ per 
habitatge en edifici plurifamiliar en el cas d’instal·lació 
d’ascensor. 

• 25% del pressupost protegible per mesures de supressió de 
barreres arquitectòniques, amb un màxim de 1000 € per 
habitatge en edificis plurifamiliar. 

 
5.3 Programa 3 : Rehabilitació i manteniment de façanes 

 
• 35% del pressupost protegible, amb un màxim de 3.500€ per 

habitatge en edifici plurifamiliar i  4.500€ en edifici unifamiliar. 
En cas que siguin edificis inclosos en el catàleg de bens 
protegits del Pla General d’Ordenació Urbana, el pressupost 
serà del 50%, amb un màxim de 4.000€ per habitatge en 
edifici plurifamiliar i  5.000€ en edifici unifamiliar. El tractament 
de la façana sempre haurà de fer-se seguint els requisits fixats 
en la llicència d’obra.  

 
 A la base vuitena se li afegeixen aquests dos paràgrafs:  

 
“L’obtenció de la llicència és requisit imprescindible per a l’inici de les obres, i 
s’haurà d’aportar un còpia a l’Oficina d’habitatge en el moment del comunicat 
d’inici d’obres (excepte en els supòsits d’ordre d’execució). 
 
El termini per acreditar l’execució de les obres serà màxim d’un any des de la 
notificació de la resolució favorable de l’atorgament de la subvenció.” 
 

 A la base novena se li afegeixen els següents paràgrafs:  
 
“Aquells expedients que van sol·licitar l’ajut a la convocatòria del 2010 i es van 
denegar,  podran presentar una instància genèrica al registre general de 
l’Ajuntament Caldes de Montbui declarant  responsablement que la 
documentació presentada en el seu moment és correcte, vàlida  que no hi ha 
cap modificació en els imports presentats i que vol optar a la convocatòria 
d’enguany amb els requisits de les bases establertes per l’any 2011. 
 
Tots els documents hauran de ser segons models normalitzats, correctament 
emplenats i signats.  
 
No és obligatori la presentació de la sol·licitud de la llicència en la convocatòria 
2011 pels nous expedients presentats”.  
 

 A la base catorzena se li afegeixen els següents paràgrafs: 
 

• Finalitzar les obres subvencionades en un termini màxim d’un any des 
de la notificació de la resolució favorable de l’atorgament de la 
subvenció.  
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• Permetre la col·locació d’una lona informativa del PLA DE 
REHABILTACIÓ D’HABITATGES  de l’Ajuntament Caldes de Montbui. 
– l’ajuntament es fa càrrec del subministrament de la lona-“ 

 
 A la base quinzena se li afegeix:  

 
• Originals i fotocòpies per compulsar de factures amb el 

corresponent rebut bancari d’ingrés que justifiquin el pagament 
del  100% del cost de les obres segons el pressupost presentat 
per l’atorgament de la subvenció. 

  
Fonaments de dret 
Article 124.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, que preveu que 
l’aprovació correspon al Ple. 
 
L’article 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local, preveu 
l’aprovació per majoria simple dels membres presents. 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Deixar sense efecte les bases específiques, corresponents a l’any 
2010, per a l’atorgament de les subvencions per a les obres que afectin 
elements comuns, per a la rehabilitació d’immobles i millora d’accessibilitat dels 
edificis inclosos dins de l’àmbit delimitat pel projecte d’intervenció integral al 
centre històric de Caldes de Montbui 
 
Segon. Aprovar les noves bases específiques, corresponents a l’any 2011, per 
a l’atorgament de les subvencions per a les obres que afectin elements 
comuns, per a la rehabilitació d’immobles i millora d’accessibilitat dels edificis 
inclosos dins de l’àmbit delimitat pel projecte d’intervenció integral al centre 
històric de Caldes de Montbui. 
 
Tercer. Sotmetre les noves bases aprovades inicialment a un tràmit d’exposició 
pública de vint dies, mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de la 
Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d’anuncis 
de l’Ajuntament. 
 
Quart. Entendre aprovades definitivament les noves bases específiques per a 
l’atorgament de subvencions pels elements comuns dels edificis inclosos dins 
de l’àmbit delimitat pel Pla de Barris de Caldes de Montbui per a la rehabilitació 
d’immobles i millora d’accessibilitat si en el termini d’exposició pública no hi ha 
cap al·legació. 
 
Cinquè. Aprovar els models de sol·licitud que s’adjunten com a annex.  
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11. MODIFICAR ELS LLOCS DE TREBALL DE L’OFICIAL DE 
SENYALITZACIÓ VIÀRIA, L’OPERARI DE SENYALITZACIÓ VIÀRIA I 
L’ENCARREGAT D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. 
 
Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 
 
Pren la paraula el senyor Olondriz: 
“Sembla adequat que es modifiquin aquests llocs de treball, doncs, fa bastant 
de temps que estan mal retribuïts i reclamaven la seva adequació. 
De fet s’estableixen tres complements diferents: disponibilitat total, dedicació 
exclusiva i perllongament de jornada. 
 
Llàstima que les coses després de més de tres anys s’hagin de fer per urgència 
i no del tot bé. No del tot bé, ja que com queda acreditat amb un informe del 
Comitè d’Empresa aquestes revisions s’han fet al marge de la negociació 
col·lectiva. 
 
Dels tres complements, només un està acordat a l’acord de condicions amb el 
Comitè d’empresa. A més a més, tots tres complements, s’estableixen per 14 
mensualitats i en l’acord vigent s’estableix per 11 mensualitats, que per altra 
banda sembla bastant lògic, ja que estem parlant de disponibilitat, i una 
persona quan està de vacances no està disponible i encara que estigui 
disponible durant les vacances fins i tot, el que no està disponible són 14 
mesos l’any. Per tant, no sembla que sigui molt adequat.  
 
I sobre tot estic en desacord de fer-ho a banda de l’acord de condicions. Ja que 
això implica que només s’apliqui a aquests treballadors i no a la resta de 
treballadors que es troben en la mateixa situació. 
 
Tot això ha de passar per negociar-se amb el Comitè d’Empresa. Els nous 
complements es podien haver negociat amb els representants del treballadors i 
aplicar-los d’una manera igualitària per a tots els treballadors afectats per 
situacions similars. 
 
Hi ha un punt de l’acord que per ell mateix mereix el meu vot negatiu. Em 
refereixo al quart punt on diu literalment: “aquests complements retributius 
seran pactats de comú acord entre l’alcalde i l’empleat que ocupi el lloc de 
treball.”. Realment no sé si us adoneu del significat d’aquest punt. Establir 
acords individuals entre els treballadors i l’empresa, trenca el principi de 
negociació col·lectiva i representa donar un pas més cap a la progressiva 
desaparició dels drets laborals dels treballadors.  
 
Coses com aquesta de ben segur que fan feliços els poder econòmics 
neoliberals que, més despresa que a poc a poc, estan intentant desmantellar 
l’estat del benestar, que tants esforços ens ha costat a les classes treballadores 
d’aquest país. 
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Repeteixo, perquè no ens confonguem, que aquests treballadors mereixen 
l’adequació de les seves condicions laborals i ho mereixen des de fa molt de 
temps, però no s’ho mereixen malament i amb criteris inadequats.” 
 
 Pren la paraula la senyora Romano: 
“Bona nit. Des del Partit Popular us felicitem perquè creiem que és un tema que 
estava bastant enquistat. Nosaltres teníem coneixement d’això des de fa uns 
tres anys i creiem que aquests treballadors demanen els seus drets i el que no 
entenem és l’informe desfavorable del Comitè d’Empresa. No entenem que ara 
facin això després de tres anys que s’està pendent de la resolució d’aquest 
tema.  Crec que el Comitè d’Empresa s’haurà de plantejar quina és la seva 
funció i aconseguir que aquests casos no s’allarguin. 
Per tant, el nostre vot respecte aquest punt serà favorable. Gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor Ortega: 
“Bona nit. Nosaltres no podem votar a favor d’aquest punt ja què després de 
revisar l’expedient -com bé deia el Pau- hi ha un informe desfavorable del 
Comitè d’Empresa. Estem d’acord amb aquests complements de disponibilitat i 
creiem que han de ser-hi, però creiem que l’equip de govern hauria d’haver fet 
un esforç per consensuar-ho amb el Comitè d’Empresa i arribar a un acord. 
Gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor Serra: 
“Gràcies senyor Solé. Bàsicament el senyor Olondriz ho ha resumit 
perfectament en la seva intervenció. Ens amoïnaven exactament els mateixos 
punts. Sol·licitaria al regidor responsable si és tan amable de refrescar-nos a 
tots plegats la memòria i veure d’on partim. Veure com hem arribat a aquest 
estat i, sobre tot, intentar aclarir en la mesura del possible el perquè de la 
urgència d’aquest punt. Gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor Personat: 
“Bona tarda a tothom. Començaré per dir-vos que estic content perquè tothom 
creu que s’havia de solucionar, per tant per a mi això ja és important que, en 
aquesta qüestió, estem tots d’acord. 
 
Per altra banda també us puc dir que la urgència ha vingut donada perquè fa 
molt de temps que la cosa està com està i que calia prendre una solució.  
La solució es va prendre, però no hi havia pressupost en el capítol I. Ara ha 
hagut un buit en el capítol I i s’ha pogut aplicar en aquest pressupost.  
Per altra banda també teníem una sèrie de feines que estaven fora de l’acord 
de condicions que tenim amb el Comitè d’Empresa i que, per tant, possiblement 
si hagués passat alguna cosa haguéssim pogut actuar en contra nostra. 
 
Començaré dient també que, referent a l’informe negatiu del Comitè 
d’Empresa, jo també l’he llegit i si vols el comento punt per punt, o si vols 
contesto les preguntes. 
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En principi m’has dit que les 14 pagues i 11 mensualitat de la dedicació 
exclusiva, la dedicació total era per a tothom, però potser això va ser un error a 
l’hora de negociar el conveni per part del sindicat –concretament del nostre- de 
no saber valorar les diferències entre les dedicacions. Ara només hi ha una de 
dedicació –que és tarifa plana, tots iguals i aquí tots contents-. 
 
Evidentment no són totes les dedicacions iguals. Hi ha dedicacions que per 
exemple et poden cridar a les 3 o les 4 de la matinada, el dia de Nadal o per 
Sant Esteve o dies que han d’anar a pintar els carrers a les 2 hores de la nit 
perquè no hi ha transit. I aquestes dedicacions penso que són especials. 
 
Aleshores si en aquell conveni no es van tenir en compte aquestes dedicacions 
especials, poder que ho tinguem en compte ara, i és el que fem, tenir-ho en 
compte ara. 
 
Per altra banda, això ho hem negociat amb els treballadors, d’aquí bé l’informe 
negatiu perquè ells volen que sigui això per tothom. Evidentment que ha de ser 
per tothom, tot el que està a l’acord ha de ser per tothom però ja et dic, per a 
tothom amb les mateixes condicions, amb la seva capacitat de poder ser cridat 
en un moment o en un altre. 
 
Els pactes amb l’alcalde i empleats que us fa tant de por, us he de dir que 
segons com s’apliquin, poder sí teniu raó, però tot el que empara el conveni 
col·lectiu abans s’ha de pactar personalment. No sé si m’explicaré prou bé, 
però ho intentaré. Per exemple si ara un personal de la grua plega i tenim que 
buscar un altre, no li podem dir: -Tu, a la grua. T’agradi o no t’agradi et 
pagarem un complement, plegaràs quan diguem i et cridarem al vespre, no?.  
Hem de buscar a aquesta persona i explicar-li que necessitem una persona pel 
servei de grua i que això l’implicarà cridar-li pel vespre i unes series de 
condicions que si les accepta, doncs, anirem al conveni i li direm: -Et toca 
cobrar tant i tant. 
El pacte entre l’Ajuntament i el treballador ha de ser abans d’emparar-se en el 
marc del conveni col·lectiu. 
  
Per altra banda, el que sí puc dir-te és que jo m’he quedat molt sorprès perquè 
sembla ser que s’han canviat els papers. Sembla que nosaltres fem de sindicat, 
defensant un sou d’uns treballadors. A mi em preocupa realment que no es 
defensi els treballadors, em preocupa molt perquè haurien d’estar contents 
perquè estic a l’altra banda del sindicat, però em preocupa. Per defensar s’ha 
de saber el que es defensa i a mi em consta, i l’informe així ho corrobora, que 
no ha hagut cap conversa amb els treballadors per preguntar-los, ni com 
estaven ni què necessitaven, ni què tenien que reclamar.  
Per tant, difícilment podent reclamar això.  
 
El pròxim conveni inclourem això i farem tot el que haguem de fer, però si hi ha 
hagut una errada en un conveni de negociació, el que no podem fer és esperar 
quatre anys a que venci aquest conveni i tornar-ho a negociar. S’ha d’arreglar i 



 

 27

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

el que fem és arreglar-ho amb el vist i plau de tots vosaltres, dels que creguin 
convenient i amb la condició que quan tornem a seure amb el sindicat tornar a 
parlar i millorar aquest conveni. 
 
Gràcies senyora Romano per estar d’acord amb nosaltres. Referent al senyor 
Ortega  i a l’informe desfavorable del Comitè d’Empresa t’he explicat els punts 
que crec que discrepo d’ells que és el mateix que li diré al Pau.  
El greuge comparatiu no és que aquests senyors cobraran un plus que s’ha 
determinat aquí i que, per cert, no estaven contemplats en conveni sinó que a 
mi em sobte molt que un conveni no contempli una dedicació exclusiva i un 
perllongament de jornada. Ens a sembla que és de calaix i que ha de ser-hi. No 
és, per tant, una errada de l’Ajuntament sinó que és del sindicat que no hi sigui. 
Si hagués estat no estaríem ara aprovant-se això. S’hagués aplicat i ja 
estàvem. 
 
Jo penso que ha estat una acció per tapar una mala negociació que va haver-hi 
en el seu dia, potser, és possible, no sé. Però realment si falta i en el conveni 
no està prou explicat per això tenim l’estatut dels treballadors que empara 
aquests articles i que, per tant, es poden crear. 
 
Les condicions pactades en aquest acord diuen que es consideren mínimes i 
en conseqüència –article 1 apartat 5- qualsevol pacte més favorable establert 
entre el personal i l’Ajuntament prevaldrà sobre el que estableixi el pacte. 
Sempre que no vulneri el dret administratiu i laboral, així com qualsevol Llei o 
Decret referent a personals de l’administració.  
 
Penso que no vulnerem cap llei, penso que estem reconeixem un servei que 
implica unes dedicacions diferents al servei que hi ha normalment i, per tant, 
estem complint la legalitat i estem complint el pacte de l’acord de condicions 
dels empleats.” 
 
Pren la paraula el senyor Olondriz: 
“Hi ha explicacions contradictòries. No es pot justificar una urgència perquè fa 
molt temps que hi ha un problema. Si fa molt de temps que hi ha un problema 
és que heu tingut molt de temps per arreglar-ho. Una urgència es produeix 
quan el problema apareix i l’hem de resoldre ràpidament. Segurament la 
resposta que mancaven diners pressupostaris podria explicar-ho, però per altra 
banda és una mica incongruent. 
 
Si els acords entre el Comitè i l’empresa no són bons, no se li pot donar la 
responsabilitat a una sola de les parts, cosa que tu has fet. Has dit que la 
errada era del sindicat. Jo no sé de qui és la errada, si falten coses en el 
conveni, o si el conveni no contempla situacions noves –doncs, no passa res-, 
es torna a negociar i es plasmem en el conveni les diferents retribucions per a 
les diferents situacions que, com tu deies, es poden donar. Això és la 
negociació col·lectiva.  
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Sembla mentida que no sapiguem el que és la negociació col·lectiva. Lo altre 
són acords unilaterals i no ens hem de refiar tot a la bona voluntat de les parts.  
Hi ha la negociació col·lectiva que serveix per això, i la negociació i l’acord de 
condicions entre el Comitè d’Empresa –els treballadors, el personal- i l’empresa 
que es l’Ajuntament són les que marcaran com s’ha d’aplicar inclús les 14 
pagues que em sembla una mica incongruent –disponibilitat 14 mesos segur 
que ningú la té, 12 mesos com a màxim-, podríem arribar a donar-se aquestes 
condicions. 
 
Repeteixo, culpar a una de les parts d’una cosa que pugui estar malament em 
sembla fora de to, sobre tot quan aquesta part no hi és present. I no saber a 
aquestes alçades que és la negociació col·lectiva em sembla també, si més no, 
no us acusaré de mala fe, però sí de crear una situació perillosa de cara al 
treballador. 
 
Fitxeu-vos que el PPC -representant de la dreta espanyola més ferma- està 
totalment en acord amb vosaltres. I repeteixo perquè no ens equivoquem que 
aquests treballadors necessiten adequar el seu lloc de treball i el seu sou, però 
a través de la negociació col·lectiva, no dels pactes personals i individuals.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies senyor Olondriz de no acusar-nos de mala fe. Tot un detall per part 
seva.  
Ja sé que vostès els hi posen títol a tot, però jo li vull fer una reflexió i vull fer 
extensiva aquesta reflexió a tots els regidors que estan a punt de votar en 
contra sobre aquest punt. Hi ha certes demandes de la societat que si no són 
unànimes són molt majoritàries, i una demanda que crec que entra dintre 
d’aquesta categoria és que les administracions públiques -en aquests moments  
tal i com està funcionant l’economia-, són massa rígides i molt poc flexibles. 
Tenim massa burocràcia i fem uns tràmits massa complicats, belluguem 
masses papers, i no donem respostes àgils. Al final del que estem parlant en 
aquest punt és de si podem agilitzar les coses o no.  
 
Vostè ja m’ha tret el neoliberalisme i no sé quantes referències ideològiques 
més. Sigui una mica més pràctic i tingui en compte el clam de la societat que 
ens demana als polítics que fem administracions més permeables, més 
eficaces, mes àgils i més d’acord amb els temps que corren en aquests 
moments. 
 
És curiós que acabem d’aprovar el Compte General 2010, que explica els 
números fil per randa de l’exercici pressupostari del 2010 i vostès no han 
demanat paraula -deu ser que els hi sembla correcte, perdó la senyora Coll sí 
que ha intervingut- i en canvi en aquest punt que és tan senzill com aplicar el 
principi de flexibilitat, que jo entenc que molta gent entendrà que no totes les 
situacions laborals en aquesta casa són les mateixes, i que, per tant, ens hem 
d’adaptar a la realitat, sense construccions ideològiques que fan vostès com si 
fossin cases tancades sense finestres ni portes.  
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Ens hem d’adaptar a uns treballadors que estan exercint unes dedicacions que 
no estan recollides en el conveni i vostès ens diuen que no ho solucionem, que 
esperem el marc de la negociació col·lectiva, que per cert ja ho hem intentat i el 
Comitè d’Empresa ens ha dit que no, i en tot cas que hem d’esperar al proper 
conveni. 
 
Miri, nosaltres no volem esperar i estem aquí per solucionar els problemes del 
poble i també per solucionar algunes de les reivindicacions –les que ens 
assemblin més raonables- del personal de l’Ajuntament. I ho fem perquè creiem 
que és el dret de la població a que els polítics escoltem les seves reclamacions 
més clares i més unànimes i, per tant, ens posem les piles i fem que les 
administracions públiques funcionin millor, siguin més flexibles, siguin més àgils 
i més eficaces. Aquesta és la nostra manera d’entendre, la nostra manera de 
pensar i la nostra manera d’actuar. 
 
Tal com ha dit el regidor, el senyor Personat, el que s’hagi de millorar ja ho 
farem al proper conveni, però les coses que siguin urgents no ens diguin com 
ho faria una persona que tingui una mentalitat massa tancada i que digui: -Torni 
demà. No, no tornem demà. Avui ho solucionem, perquè ja portàvem massa 
temps esperant aquesta solució i ara que tenim els diners perquè al final tot es 
qüestió de diners, doncs, ara ho solucionem. I amb un informe negatiu per part 
del Comitè d’Empresa que, per cert, els informes del Comitè d’Empresa no són 
vinculants, que jo sàpiga.  
Qui ostenta la soberania popular i qui la representa som nosaltres 17, que jo 
sàpiga. Potser ha canviat i jo no m’enterat, i, per tant, considero que la decisió 
que prenem és la decisió que havien de prendre en funció d’aquesta manera 
pragmàtica de pensar i d’intentar fer cas al que ens demana la societat.” 
 
Pren la paraula el senyor Serra: 
“En tot cas li trasllado a vostè que celebrem enormement el que ens acaba 
d’explicar perquè a més a més ho compartim al cent per cent. La nostra 
intervenció no era res més que una petició per demanar informació al respecte, 
ja que com és públic i notori nosaltres no hi érem i hi ha certes informacions 
que quan entra un equip nou, doncs, necessita actualitzar-les.  
Vull agrair al regidor l’explicació que ens ha donat. L’única recança de tot plegat 
és el fet d’aquesta urgència, havent-hi tingut l’oportunitat anteriorment 
d’aprovar-la, penso que no sigui fruit, aquesta urgència, d’una “apretada” de 
darrer moment fruit algun xantatge. Vull creure que no i, per això, havia 
demanat l’explicació. Moltes gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Li puc garantir que no és un xantatge. És més, molta paciència han tingut les 
persones implicades en aquest assumpte.” 
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En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  [10 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); i del PPC (1); 5 
abstencions de CIU (3); del PSC (2); i 1 vot en contra d’ICV-EUiA (1)], 
    

           ACORDA: 
 
 

Identificació de l’expedient 
 
Expedient de Recursos Humans, relatiu a la modificació dels llocs de treball 
d’oficial de senyalització viària, operari de senyalització viària i encarregat 
d’instal·lacions esportives. 

DICTAMEN 

Antecedents  
 
L’Ajuntament de Caldes de Montbui presta directament el servei de 
senyalització viària i el servei de grua per la retirada de vehicles, així com el 
manteniment de les zones esportives. 
 
Aquesta prestació de serveis per part de l’Ajuntament de Caldes de Montbui 
comporta que el llocs de treball d’oficial i operari de senyalització viària hagin 
de tenir una major disponibilitat i exclusivitat, així com una major dedicació, i  
que el lloc de treball d’encarregat d’instal·lacions esportives hagi de tenir una 
major dedicació. 
 
Aquestes situacions actualment no estan reflectides en la relació de llocs de 
treball, per la qual cosa cal modificar-la establint els complements retributius 
necessaris per tal de respondre les necessitats dels serveis que presten els 
llocs de treball esmentats. 
  
Les aplicacions pressupostàries que corresponen a aquesta despesa són: 
13002 132 60 personal laboral policia (altres remuneracions), 13002 340 44 
personal laboral esports (altres retribucions), 16000 132 60 seguretat social 
policia i 16000 340 44 seguretat social esports. 
 
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 74 de la Llei 7/2007 de 12 d’abril disposa que “Les Administracions 
Públiques estructuraran la seva organització mitjançat les relacions de llocs de 
treball o d’altres instruments organitzatius similars que comprendran com a 
mínim, la denominació dels llocs, els grups de classificació professional, els 
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cossos o escales, en el seu cas, a què estiguin adscrits, els sistemes de 
provisió i les retribucions complementàries. Aquests instruments seran públics. 
 
L’article 19 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local disposa que “El govern i l’administració municipal, excepte en aquells 
municipis que legalment funcionin en règim de Consell Obert, corresponen a 
l’ajuntament, integrat per l’alcalde i els regidors” 
L’article 22, apartat i) de la mateixa Llei 7/1985 disposa que “correspon al Ple 
de l’Ajuntament l’aprovació de la plantilla del personal i de la relació de llocs de 
treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries fixes i 
periòdiques dels funcionaris i el nombre i règim del personal eventual.” 
 
L’article 8, apartat 1) 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, 
disposa que “Com a administracions públiques correspon als ens locals 
territorials de Catalunya, en l’àmbit de llurs competències i en els termes 
establerts per la legislació de règim local, les potestats següents: 
[...] 

a) La reglamentària i la d’autoorganització.” 
 
L’article 52.2 del mateix Decret Legislatiu 2/2003, disposa que “Corresponen al 
Ple les atribucions següents: 
 
j) Aprovar la plantilla del personal i la relació de llocs de treball, fixar la quantia 
de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el 
nombre i el règim del personal eventual, tot això en els termes establerts per la 
legislació sobre funció pública local.” 
 
L’article 1, apartat 5) de l’Acord de Condicions de treball comunes dels 
empleats públics de l’Ajuntament de Caldes de Montbui disposa: “Les 
condicions pactades en aquest Acord es consideraran mínimes i en 
conseqüència, qualsevol pacte més favorable, establert entre el personal i 
Ajuntament, prevaldrà sobre el que s’estableix aquí, sempre que no vulneri el 
dret administratiu i/o laboral, així com qualsevol llei o decret referents a 
personals de l’Administració.” 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Establir el complements retributius pels llocs de treball següents: 
 
Oficial i operari de senyalització viària: 
 
Disponibilitat total: l’import actual de 330,35.- € per 14 pagues mensuals a 
l’any. 
Dedicació exclusiva: 200,00.- € per 14 pagues mensuals a l’any 
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Perllongament de jornada: 73,00 €.- per 14 pagues mensuals a l’any. 
 
Encarregat d’instal·lacions esportives: 
 
Perllongament de jornada: 73,00 €. per 14 pagues mensuals a l’any. 
 
Segon. Aquests complements retributius comportaran: 
 
Disponibilitat total: l’empleat haurà d’estar disponible els 365 dies de l’any a 
qualsevol hora del dia. 
 
Dedicació exclusiva: l’empleat no podrà prestar serveis, ni treballar, ja sigui per 
compte pròpia o per compte d’altre, en qualsevol altra activitat que no sigui la 
del lloc de treball que ocupa a l’Ajuntament de Caldes de Montbui. 
 
Perllongament de jornada: la jornada anual serà de 1.607 hores anuals, en lloc 
de les 1.547 hores. 
 
Tercer. Determinar que el complement de disponibilitat no s’abonarà quan 
l’ocupant del lloc de treball estigui en les situacions d’incapacitat temporal, 
maternitat o paternitat, o qualsevol altre situació en què l’empleat, encara que 
estant en actiu no treballi. 
 
Quart: Aquests complements retributius seran pactats de comú acord entre 
l’alcalde i l’empleat que ocupi el lloc de treball. 
 
Cinquè. 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 i notificar al Comitè d’Empresa de l’Ajuntament de 
Caldes de Montbui. 
 
 
12. MOCIONS. 
 
12.1. MOCIÓ QUE PRESENTA ESQUERRA REPUBLICANA DE 
CATALUNYA PER DEMANAR A LA GENERALITAT QUE NO APLIQUI EL 
CARÀCTER RETROACTIU EN LES RETALLADES A L'ESCOLA DE 
MÚSICA I A LES ESCOLES BRESSOL. 
 
Primerament l’alcalde llegeix literalment la moció. 
 
Pren la paraula el senyor Gaspar: 
“Bona nit. Com ja es ben sabut per tots, des de fa més de tres anys estem 
vivint en un context de crisi. Una crisi que els ajuntaments han estat els primers 
a notar, pel que fa a la davallada dels ingressos i perquè som la porta oberta a 
la ciutadania i allà on primer recorren els ciutadans a demanar serveis i ajudes. 
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Els ajuntaments hem estat històricament la primera administració en aplicar, 
per voluntat o per força, mesures d’estalvi i deficiència, entre d’altres coses 
perquè patim un mal endèmic, que és un finançament del tot injust i insuficient, 
que arrosseguem des de fa moltes dècades i que mai cap govern ni de l’Estat 
ni de la Generalitat ha tingut la valentia d’afrontar. Aquest mal finançament ha 
vingut acompanyat per l’assumpció de moltes competències que hem acabat 
assumint perquè les altres administracions que tenien més responsabilitats i 
més pressupost s’han distret d’una forma molt poc lleial. 
 
Com Ajuntament de Caldes de Montbui que també som administració pública i 
per tant també som Generalitat, no només som conscients de la dura situació 
actual sinó que també la patim molt directament. Per tant, som plenament 
conscients que això significa entre d’altres coses haver de controlar molt la 
despesa. Cal buscar la màxima eficiència de l’administració pública i dels ens 
que en depenen i saber prioritzar molt bé les necessitats, les que són més 
importants de les que no ho són tant. I en última instància i només en última 
instància, aplicar retallades en aquelles àrees que afectin menys a la base de la 
nostra societat, tant des d’un punt de vista de la cohesió social com de la 
capacitat de generar un model econòmic i productiu, sòlid i sostenible. 
 
Malgrat tot això, hem de denunciar que els darrers mesos el govern de la 
Generalitat ha dut a terme un seguit d’actuacions que posen en dubte aquesta 
lleialtat institucional a la qual ens devem. Podríem fer molta demagògia i exigir 
que no se’n apliqui cap retallada, i posats a fer que siguin més solidaris amb les 
necessitats urgents i darrerament desesperades de molts ajuntaments, però no 
ho volem fer perquè sabem que la Generalitat també està en una situació 
crítica derivada, en bona mesura, de l’espoli fiscal continuat i persistent que ens 
sotmet l’Estat Espanyol. Volem ser responsables, ser conscients de la realitat 
que ens toca viure i sumar esforços perquè entre tots puguem sortir al més 
aviat possible d’aquest pou, d’aquesta crisi. Però això no vol dir que haguem de 
compartir totes aquestes mesures, ni que estiguem d’acord amb la poca 
transparència i la manca de lleialtat que ha tingut la Generalitat, cap a les 
administracions locals, en aquests darrers temps.  
 
Estem parlant per exemple de retallades com la de la sisena hora dels centres 
públics, que no dels centres concertats. De la mala gestió del PIRMI feta amb 
ple mes d’agost, i que ha repercutit negativament sobre els ajuntament sense 
que tinguéssim cap tipus d’informació prèvia. S’han executat retallades 
sobtades en el transport escolar i les beques dels menjadors just a l’inici del 
curs sense facilitar les informacions corresponents. Retallades en molts centres 
de salut, sense una comunicació prèvia i directe amb els ajuntaments afectats, i 
també molts ajuntaments estan veient malmesa la seva liquiditat a causa del 
deute que la Generalitat manté cap els ens locals i que no paga -o si ho paga, 
ho fa amb molts mesos de retard-. 
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Entre totes aquestes retallades que he esmentat en tenim una especialment 
greu pel que fa al fons i a la forma i que és objecte de la moció que avui portem 
a Ple, i és que en ple mes d’agost i sense previ avís i amb efectes retroactius 
se’ns a rebaixat substancialment les aportacions que El Departament 
d’Ensenyament feia pel manteniment de les escoles bressol i de l’escola de 
música.  
 
Som conscients que la delicada situació econòmica de la Generalitat necessita 
haver de reajustar i reduir partides que també afecten els ajuntaments, i a més 
a més, estem disposats a parlar-ne, a prioritzar-les amb ells i estudiar-ne la 
manera menys agressiva d’aplicar-les perquè tots som corresponsables 
d’aquesta situació.  
Però el que no podem admetre és que aquestes mesures s’apliquin amb 
aquesta poca transparència, sense diàleg amb els ajuntaments, o si més no, 
molt poc diàlegs i amb aquesta absoluta manca de lleialtat institucional. Podem 
entendre que el proper any ens haguem d’ajustar el cinturó i aplicar retallades 
pressupostàries, fins i tot podríem debatre amb ells si és amb l’àmbit de 
l’educació on s’han d’aplicar tantes de retallades i en aquest suposat escenari, 
planificar els pressupostos del 2012 en funció d’aquestes retallades.  
El que no pot fer la Generalitat és aplicar una mesura amb caràcter retroactiu 
pel curs 2010-2011 amb traïdoria perquè ho ha fet durant el mes d’agost quan 
els pressupostos d’engany ja estan pràcticament executats, contant amb 
aquests diners compromesos per la mateixa Generalitat i quan la despesa a 
aquestes alçades de l’any ja està gairebé tota feta. 
 
Aquesta mesura ens deixa a l’Ajuntament amb les mans lligades i sense cap 
marge de maniobra i, a més a més, amb un forat de 77.300,00 euros, amb 
l’agreujament que en el pressupost 2012, no només haurem de retallar aquests 
77.300 euros sinó que haurem de sumar els d’aquest any amb aquesta 
retroactivitat. Per tant, el pressupost 2012 partirà d’una davallada d’ingressos 
de 154.600,00 euros. 
 
Per tot això els acords que presentem avui en aquesta moció van en dues 
direccions: Una, la d’instar a la Generalitat a replantejar-se les retallades en 
qualsevol dels àmbits de l’educació –entenent que l’educació és la base que ha 
de garantir la construcció d’un model econòmic, productiu, sòlid, sostenible i 
que és el que ens assegura el poder sortir d’aquesta crisi al més aviat possible i 
poder afrontar un futur amb moltes més garanties per evitar les futures crisis-. 
I en segona instància exigir a la Generalitat aquesta lleialtat institucional que 
ens mereixem els ajuntaments i, que com a mínim, no faci efectiva aquesta 
retroactivitat de les retallades a les escoles bressol i a l’escola de música pel 
curs que ja hem passat. 
 
En aquest sentit presentem aquesta moció i esperem poder-la aprovar 
unànimement. Moltes gràcies.” 
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Pren la paraula el senyor Serra: 
“Gràcies senyor Solé. Li comento que la nostra companya l’Àngels Garcia ens 
haurà de deixar en uns minuts. Us demanem que si agafa al mig d’alguna 
intervenció, doncs, que li permetem d’excusar-se. 
 
Tot seguit donarem un exercici de realitat política. Avui m’ha tocat a mi ballar 
amb la més lletja del ball i perdoni’m la frivolitat, però és així. És un exercici que 
haurem de fer tot sovint al llarg de la propera legislatura i que espero que els 
meus companys de taula em descarregaran de responsabilitat al respecte quan 
pertoqui i ells també hagin d’assumir la defensa dels interessos comuns. En 
especial els del govern de la Generalitat de Catalunya.  
Els hi dic que donarem un exercici de realitat política pel següent, perquè 
vostès presentaran una moció, nosaltres argumentaríem la conveniència de no 
donar-hi suport, la sotmetrem a votació, l’aprovarem per majoria absoluta, 
vostès la comunicaran al govern i el govern, si ho troba convenient, ens 
explicarà els motius que l’impulsaran a desestimar-la. 
Dic això perquè la moció que presenten té un títol on fàcilment tots ens podem 
subscriure.  
 
“Instar a la Generalitat”. El problema és el seu contingut en relació els acords 
que es presenten i el problema és que mentre nosaltres ens entretenim en 
discussions estèrils, els nostres conciutadans segueixen preguntant-se perquè 
els seus representants polítics s’allunyen de les seves necessitats reals.  
 
És evident que reclamar més esforços a cadascú de nosaltres és complex. Els 
podríem explicar com durant els darrers anys la Generalitat ha anat assumint 
cada cop més un percentatge més elevat en la despesa de la formació reglada 
no obligatòria, que de fet, és el que estem sotmetem a la moció, quan en canvi 
la Diputació ha anat disminuint el pes en aportacions per aquestes partides.  
 
El que ens estranya, per tant, és que no hagin presentat vostès cap altra moció 
d’aquest tipus en tot aquest temps. 
 
Senyors no oblidem que res del que s’està fent és per caprici. S’està actuant 
amb responsabilitat i amb coratge. Ser-hi al capdavant d’un govern és una feina 
dura, no cal que els hi expliqui precisament a vostès. Però estar al capdavant 
d’un govern també vol dir tenir un camí. Tenir més sentit de país que de partit i 
vol dir no utilitzar els interessos partidistes en assumptes tant delicats com la 
necessitat d’aplicar reajustaments i contenció en la despesa. 
 
Si no fem ajustos i gastem el que no tenim, la situació encara serà molt pitjor. 
Tots plegats tenim la necessitat per una banda i la responsabilitat per altra de 
reduir el dèficit que generem i empetitir l’endeutament. Com sinó podem passar 
del 4,2 del producte interior brut -el dèficit que ens va deixar en herència 
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l’anterior govern l’any 2010-, fins el 2,6 per cent que és el pressupost o la 
previsió d’aquest any.  
 
Els hi recordo que el govern central ha emplaçat a la Generalitat a que això no 
fos un 2,6 sinó precisament un 1,3, just la meitat. Durant l’any 2011 la 
contenció de la despesa a Catalunya està sent de mitjana d’un 10%. Quant des 
de Madrid se’ns reclama que ho fem just del doble, d’un 20%. 
 
Miri’m es poden fer moltes coses però no es poden fer miracles –
malauradament-, la despesa indiscriminada no es pot mantenir. És dur 
mantenir un percentatge de contenció de la despesa del 10% ,és molt dur, però 
això no vol dir que no s’estigui prioritzant just en aquesta contenció. És molt 
diferent el que s’està duent a terme amb benestar del que s’està fent a 
infraestructures. I és molt diferent el que s’està fent en sanitat del que s’està 
fent en agricultura. Hi ha un fet que és evident i que és innegable, salut, interior 
i ensenyament són els departaments que menys s’han ajustat. 
 
El que s’està duent a terme té sentit de futur per tal que podem gaudir d’un país 
millor d’aquí uns anys. Sense esperar a que vinguin temps millors. S’està 
treballant perquè arribin aquests temps millors i perquè el país estigui preparat i 
es pugui tornar a invertir. Ho fan totes les famílies d’aquest país, ho fan totes 
les seves empreses, i no ho de fer també el nostre municipi? No pots estar 
tirant de veta d’allò que no tens. Si ara no t’ajustes, després no podràs fer el 
que pertoqui. Ens cal coratge per endreçar l’administració, també per recuperar 
el prestigi i l’autoestima i lògicament per enfortir-nos tots plegats i enfortir la 
nació. 
 
El que s’està fent s’està fent perquè la situació és molt complicada, 
tremendament delicada i a més s’està fent perquè té un sentit. Volen ajudar els 
ciutadans de Caldes de Montbui? Congelin l’execució de projectes no prioritaris 
que depenguin del finançament de la Generalitat. Ajudin al país fent ús de la 
coherència, reclamin als dirigents del seu partit -i aquí al nostre costat assentat 
a la mateixa taula en tenim un- a que siguin corresponsables, a que sumin 
forces amb el govern de la Generalitat per fer front comú. Per treballar i 
aconseguir el pacte fiscal en la línea del concert econòmic. 
 
Senyors d’Esquerra Republicana demostrin coherència. Actuïn de forma 
seriosa i responsable. Siguin corresponsables i facin un nou pas com el que va 
fer, precisament ahir, la seva mateixa formació al Parlament de Catalunya. 
Treballem plegats perquè els ajustos, que són necessaris aplicar, no serveixin 
per atacar al govern de la Generalitat de manera gratuïta i irresponsable, sinó 
perquè fem entre tots plegats que Catalunya alci el cap i es torni a convertir en 
el referent que era abans.  
 
El pacte fiscal, el nostre sistema de finançament és el gran problema. És el 
problema que hem de resoldre tots els catalans. I no només ho farem anant en 
direccions oposades sinó que ho hem de treballar tots plegats. 
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L’austeritat no serà quelcom que es tiri endavant en el govern del president 
Mas a Catalunya. L’austeritat haurà d’acabar sent un valor en sí mateix. Un 
valor que és quelcom que perdurarà en el temps. I que hauran de dur a terme 
molts altres governants, molts altres governs i països i, en especial, dins 
d’Europa, començant per tots i cadascú de nosaltres i molts altres municipis. 
 
Ningú no ho farà per nosaltres, generacions futures no han de pagar les 
hipoteques. Al menys no han de pagar les que haguem generat nosaltres. Els 
hi poso una xifra. Només a tall d’exemple. Actualment la Generalitat paga 6 
milions d’euros diaris, 2.190 milions d’euros anuals en concepte d’interessos. 
L’aplicació de la reducció de la despesa en les conselleries no s’ha fet de 
manera lineal. Algunes han disminuït la seva despesa en un 30%, d’altres 
només en un 10%. És una clara intenció de prioritzar cap a les necessitats 
bàsiques de la societat catalana. Però és inevitable que tothom faci sacrificis. 
Perquè la situació és molt crítica i no podem recolzar de cap manera una moció 
que demana quelcom que tots plegats sabem que és inviable. 
És evident que nosaltres no volem crear greuges als nostres covilatans.  
 
Senyors, per damunt de tot, els hi recordo que nosaltres també formem part 
d’aquest municipi i, per tant, d’aquest consistori. També tenim l’obligació de 
vetllar pels interessos de tots els habitants de Caldes. Per això i per aquest 
motiu, no podem passar per alt que calen esforços per part de tots plegats. Que 
no podem carregar tota la responsabilitat del que passa a l’actual govern de la 
Generalitat, quan el que ens toca viure i patir avui en dia és fruit de 7 anys de 
govern tripartit. 
 
Potser ja va sent hora que assumeixin la responsabilitat en tot plegat i 
contribueixin a no fer encara més gran aquest problema. Per tots aquests 
motius els anuncio que el nostre grup s’abstindrà en la votació de la moció.” 
 
La senyora Garcia Pou s’excusa i abandona la sessió plenària essent les 21.00 
hores. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Abans de continuar la ronda d’intervencions, per al·lusions i perquè no me’n 
puc estar -després de sentir la intervenció del senyor Serra-, jo li voldria 
preguntar si vostè està aquí per defensar el senyor Mas o per defensar els 
interessos de l’Ajuntament i els interessos de Caldes de Montbui. Perquè 
després del míting que ens ha fet, a mi em sembla que vostè sigui un enviat del 
president de la Generalitat a Caldes de Montbui i no crec que la gent l’hagi 
escollit per això. 
 
Miri aquesta moció té una paraula clau que és la paraula lleialtat institucional. 
Vostè òbviament ja ens ha tret els 7 anys de tripartit, el 4,2 el 2,3 i 1,2 de 
dèficit... en fi, tot aquest arsenal d’arguments que ja vem poder sentir aquests 
dies en el debat de política general i que potser no calia tornar a desplegar, en 
sembla que no és el lloc. En qualsevol lloc parlem de lleialtat institucional i si 
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vostè estigués en les responsabilitat i les funcions que estem nosaltres deixaria 
de banda els colors polítics.   
 
Ens ha acusat a nosaltres de partidisme quan vostè ha fet un autèntic exercici 
de partidisme. Nosaltres defensem els drets d’aquesta institució i quan fem els 
pressupostos els fem pensant que existeix aquesta lleialtat, els compromisos 
es compleixen, i el que no pot ser és que el govern de la Generalitat, en ple 
mes d’agost, ens comuniqui per vies no oficials que ens retalla les subvencions 
a les escoles bressols i a les escoles de música, i més a més amb efectes 
retroactius, quan els pressupostos fa temps que han estat aprovats i quan 
estem a unes alçades de l’any en què els pressupostos ja estan executats en la 
seva majoria. Per tant, això no és lleialtat institucional i això és el que reclamem 
des d’aquí. Si us plau centrem-nos en els problemes que afecten a Caldes de 
Montbui i que afecten a l’Ajuntament i tinguem en compte que és un plenari 
d’un ajuntament, de la casa de la vila. Això no és el plenari que hi ha al parc de 
La Ciutadella.  
 
Nosaltres en aquesta moció el que reclamem és que totes les institucions han 
d’actuar des del compromís i des de la lleialtat, i en aquest mes d’agost hem 
tingut dos casos de deslleialtat històrica i espectacular. El primer el de la 
Generalitat i el segon el de l’Estat -n’hauran sentit a parlar-, aquest milió 
d’euros que ens reclamen a nosaltres. Ens reclamen assumir un error seu.  
 
Què passa? Ja ho sabem que els ajuntaments som l’administració més 
indefensa, més precària, però aquí si no anem tots plegats i amb la mateixa 
direcció trigarem més a sortir d’aquesta situació i com vostès saben els 
ajuntaments estem aguantant moltes coses i moltes situacions i ha de ser així 
perquè som l’administració més propera al ciutadà. Però si les administracions 
que haurien d’estar al nostre costat no es posen al costat, sinó que es posen al 
davant, barrant-nos el pas, o al darrera, clavant-nos ganivetades –si m’ho 
permeten d’aquesta manera-, em sembla que aquestes funcions que estem 
fent de contenció de situacions complicades, li haurem de dir al senyor Mas 
que vingui i que ho faci ell.  
 
Només demanem això, una mica de lleialtat. Això és el que no ens ha 
demostrat, en aquest cas concret, el govern de la Generalitat i el Departament 
d’educació –també hi ha d’altres, eh-. El nostre Centre Obert li passarà el 
mateix, una subvenció de 21.000 euros compromesa, passarà a 14.000 euros. 
Com arribem a aquests 21.000 euros? Com arribem a finançar la part que 
deixa de finançar la Generalitat i a més a més amb efectes retroactius?. Qui 
se’n fa càrrec?. Els ajuntaments que qui més qui menys té dificultats?. Les 
Famílies que qui més qui menys té dificultats?. S’hauria de fer càrrec qui ha 
agafat el compromís de fer-se’n càrrec que és la Generalitat de Catalunya.  
Ara en alguna cosa sí que estic d’acord amb vostè, tot això no passaria sense 
el dèficit fiscal que tenim. Ni ara ens estaríem barallant, ni estaríem parlant de 
xifres de finançament de les escoles bressols. Si no tinguéssim els dèficit fiscal 
podríem subvencionar gairebé el 100% de les quotes de les escoles bressols i 
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tantes i tantes coses. I és, en aquest sentit, on ahir el nostre partir va donar 
suport al president Mas per tal d’aconseguir la independència fiscal. Si vostès 
estan en aquesta òrbita endavant, ens hi trobarem. Aquest és el problema de 
fons de la societat catalana. El problema conjuntural és el de la divisió 
econòmica. La crisi econòmica marxarà i continuarem tenint aquesta sagnia 
fiscal que ens drena cada any 20.000 milions d’euros.” 
 
Pren la paraula el senyor Gaspar: 
“Voldria afegir algun comentari més en quan a que fem política de partit. 
L’alcalde ja li ha respós. Nosaltres estem defensant els interessos de la gent de 
Caldes i de la institució de l’Ajuntament de Caldes de Montbui. Comentar-li que 
la idea de presentar aquesta moció en aquest Ple va venir després d’una reunió 
que s’ha tingut ja amb l’escola de música i els seus professors per mirar de 
com podem fer l’exercici de retallar. Però pels pressupostos del proper exercici, 
no de l’exercici que ja estem acabant.  
Estem fent aquest exercici de corresponsabilitat, d’estrenye’ns el cinturó i ja li 
he reconegut corresponsabilitat i li he reconegut que ens hem d’estrènyer el 
cinturó i que hem de sortir de la crisi, com he reconegut també que el problema 
és el dèficit fiscal. Però la idea de presentar aquesta moció va venir perquè un 
dels professors de l’escola de música –que és d’Osona- ens va comentar que 
l’Ajuntament de Vic, governat per Convergència i Unió, va presentar i aprovar 
una moció en aquest mateix sentit. En tot cas sí que Convergència i Unió de 
Vic està fent política municipal i no política de partit com el que vostè ens està 
acusant en aquests moments.  
 
Nosaltres estem fent política per defensar els interessos de l’Ajuntament i de la 
gent de Caldes. Ja ho sabem que és difícil, i li hem reconegut que ja sabem i 
som conscients de l’estat en el qual es troba la Generalitat. El que li demanem 
és aquesta lleialtat institucional, la retroactivitat. 
 
Si hem de decidir que l’any que bé, l’escola de música, les escoles bressols i 
allà on sigui haguem de fer retallades, ja les farem, seiem i ho parlem i quan 
arribem a un acord ho podem plasmar en els pressupostos i ho podrem complir 
perquè després ve la segona part i és que la mateixa Generalitat ens exigirà 
equilibri pressupostari. Però si la mateixa Generalitat és el que ens està fent els 
forats perquè se’ns produeixi el desequilibri pressupostari, és molt lleig que 
després ens demani equilibri. Hem de ser tots conscients i tots 
corresponsables.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“I deixi’m afegir una última cosa i és que estaríem disposats a acceptar això si 
demà mateix la Generalitat paga els deutes que té amb aquest ajuntament. 
Que són 2,7 milions d’euros. Parlant de lleialtat, també són compromisos 
contrets amb aquest ajuntament. Subvencions que han estat atorgades i no 
han estat executades i que en aquests moments ens estant començant a crear 
problemes de tresoreria i de liquiditat. Això també és sentit de país, senyor 
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Serra. Fer que els ajuntaments puguin pagar les seves factures i puguin arribar 
a final de mes, i això en aquests moments està en mans de la Generalitat.” 
 
Pren la paraula el senyor Gaspar: 
“I a més a més, si em permet, quan els ajuntament som els més malament 
finançats.” 
 
Pren la paraula el senyor Serra: 
“Evidentment. Sense voler entrar en un debat cara a cara, tots contra tots. Els 
vull demanar que siguin clars. Quan es van aprovar aquests pressupostos? 
Quin govern de la Generalitat va dotar de recursos?. La lleialtat institucional és 
una via de doble sentit. La hem de tenir nosaltres amb el govern de la 
Generalitat, igual que la Generalitat amb nosaltres.  
 
Vull fer una puntualització que és important i és que el caràcter retroactiu és per 
un mer sistema de càlcul. Els cursos lectius s’inicien al setembre i finalitzen al 
juny. L’activitat econòmica tant de l’administració com de les empreses s’inicia 
l’1 de gener i finalitza el 31 de desembre.  
D’aquí el caràcter retroactiu perquè evidentment durant el mes de setembre, 
octubre, novembre i desembre de l’any 2011 formen part del curs lectiu 2011-
2012, igual que el mes de desembre, novembre, octubre i setembre ho eren de 
l’any 2010. Això és evident.  
Estem parlant de quatre mesos, d’aquí el caràcter retroactiu. No sóc l’envia’t 
del senyor Mas, queda molt bé que ho diguem, però no és així. Però vostè sí 
pot parlar per boca del seu partit, jo no. Evidentment defenso els interessos 
dels meus covilatans des del meu punt de vista, des de la meva formació a 
Caldes de Montbui, però defensar els intensos de Caldes vol dir ser raonables. 
Vol dir no estirar més el braç que la màniga. Vol dir que en determinats 
moments –ens agradi o no- haurem de defensar postures que fins i tot a 
nosaltres mateixos ens costa de defensar, això no és deslleialtat, això és sentit 
de país. 
 
“Clavar ganivetades a l’esquena”, és una expressió –si m’ho permet- fora de 
lloc. En tot cas li compro l’argument, jo tampoc ho hauria fet així. Però ja que 
abans fèiem referència al fet del Pirmi, si tenim en compte la situació de la 
renda mínima d’inserció durant el mes d’agost i la comparem amb la mateixa 
situació del mes de setembre, veurem que 6.500 persones que durant el mes 
d’agost la vam percebre, el mes de setembre l’han deixat de sol·licitar. Això 
suposa un 20% dels que eren beneficiaris. Això suposa una mesura d’estalvi. Li 
compro l’argument i li defenso, no es va fer de la millor de les maneres, però a 
dia d’avui el que és evident és que la situació ha millorat i ha millorat en un 
20%. 
 
Tots plegats ens hem d’estrènyer el cinturó, tots. Tots tenim familiars, o 
coneixem a gent que porten els seus fills a les escoles bressols, que porten els 
seus fills a l’escola de música. Abans els hi deia que a mi m’ha tocat ballar amb 
la més lletja. És complexa aquesta postura també, és molt complexa.  
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Com expliquem nosaltres que hem de lluitar perquè el país tiri endavant. 
Expliqui’m vostès qui va donar suport –i perdoni que li faci referència, però és 
bàsica ja que vostè mateix ho ha dit-, qui va donar suport els pressupostos que 
es van aprovar per al present exercici a La Generalitat?  
Si vol fem la pregunta al revés. Qui no va voler donar-hi suport? Vostès van ser 
uns d’ells. Gràcies.” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“Jo tenia previst cenyir-me al punt que portem avui a votació que és el de 
demanar a la Generalitat que no apliqui el caràcter retroactiu a les retallades a 
les escoles bressol i a les escoles de música. 
 
En tot cas a nosaltres aquest punt ens assembla petit, encara que entenem que 
estem aquí no com a diputats ni representants del poble de Catalunya sinó com 
a representants dels ciutadans de Caldes i els seus interessos.  
 
Entenem petit en quan a que això afecta als calderins perquè afecta a 
l’economia municipal i afecta a les futures accions respecte aquests dos 
serveis, però també afecta als calderins la tancada de plantes de l’hospital, la 
tancada del servei d’urgències, la disminució del servei d’ambulància, parlem 
directament dels calderins i calderines, que hi hagi menys professors, que no hi 
hagi la sisena hora, que no s’estiguin fent els pagaments per a les places 
geriàtriques, que estiguin desapareixent directament convocatòries de beques 
o les que apareixen siguin ridícules, que hagin perceptors de la renda mínima 
d’inserció que siguin exclosos únicament perquè estan cobrant també com a 
cuidador professional 100 euros i, per tant, amb això ja tenen que viure, són 
aquest 20%  del que està tant content que hagin quedat fora del sistema –que 
jo penso que aquesta gent segueixen vivint a Caldes i hauran de menjar, no?-, i 
em preocupa això, que s’estigui atacant als pobres en lloc d’atacar la pobresa, 
que crec que és el que hauria de fer un govern, o que no sapiguem encara què 
farem amb els dependents de grau 1 i nivell 2.  
 
Però tot i així, tot i que no estem d’acord en què s’estigui retallant en els serveis 
bàsics, perquè per molt que retalli jo no he vist que la gent deixi de posar-se 
malalta, que ara els fills surtin ja ensenyats, jo amb això no veig que estiguem 
fent cap favor al país.  
Penso que no s’està prioritzant a on es podia retallar. I està clar que retallant en 
les escoles bressols -que penso que ha estat un avanç molt important per a la 
nostra societat , no només pel àmbit educatiu sinó per a la conciliació de la vida 
familiar i laboral, que és molt complexa i difícil- i per l’escola de música en quan 
a que repartim la capacitat d’aprenentatge cultural a les nostres filles i fills o 
persones adultes i més a fer-ho durant el mes d’agost que al tornar de 
vacances s’han despertat amb la noticia de no tenir els diners per a les escoles 
de música, ni escoles bressol, ara tindràs ciutadanes que estan perdent les 
seves cases per haver tret unes normatives d’amagat amb uns enviaments, 
amb unes bases de dades que no eren les correctes, etc... 
 



 

 42

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

Tot això és la meravellosa gestió d’estalvi que per altres qüestions no hi ha la 
necessitat d’estalviar tant. Per tant, jo crec que com a regidors o regidores que 
estem en aquest plenari i que ens hem compromès a defensar els interessos 
de Caldes no podem fer altra cosa que votar favor d’aquesta moció i demanar 
que la Generalitat compleixi amb el seu compromís i, a més a més, si pot ser 
tingui una certa sensibilitat amb les qüestions socials dels nostres veïns i 
veïnes. Per tant, el nostre vot serà favorable. Gràcies.” 
 
Pren la paraula la senyor Romano: 
“Bona nit. Sembla que comença a sonar que estem en precampanya electoral. 
Nosaltres com saben ens centrem en les mocions municipals i creiem que hem 
de defensar els drets dels calderins. Creiem que les retallades que està fent el 
senyor Mas des de la Generalitat no estan ben enfocades i creiem que haurien 
d’anar cap a una altra banda, no amb el tema d’ensenyament. 
 
També està clar que és el que s’ha trobat. Una herència de 7 anys, uns 
calaixos plens de factures i poca liquiditat. Però jo deixo això apart perquè veig 
que aviat tenim una campanya electoral i tots estem una mica atabalats. 
 
Creiem que la Generalitat ha de tenir paraula, que els nostres nens a l’escola 
bressol i a l’escola de música tenen el dret, i votarem a favor perquè creiem 
que la Generalitat, el govern de Catalunya, ha de tenir paraula i últimament no 
en té massa. Gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor Olondriz: 
“Sembla que aquí sí que podrem fer política en aquest punt. Jo no em repetiré 
perquè repetir arguments es fa pesat. Assumeixo íntegrament tot el redactat de 
la moció, assumeixo gairebé totes les explicacions dels companys d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i del PSC i quasi no assumeixo l’argumentació de 
CIU. 
 
D’entrada ens hem instal·lat a la inevitabilitat de les retallades. Amb això em 
revelo. No són inevitables les retallades, malgrat que els ajuntaments som els 
últims i hauríem de ser els primers, però som els últims, som l’última 
administració per sota de la Generalitat i no hauria de ser per sota de l’Estat, i 
dic sota i no hauria de ser, ens veiem obligats a treballar amb el que ens arriba. 
 
Això justifica absolutament la moció. La inevitabilitat de les retallades jo no les 
faria on les estan fent. Fem retallades a les entitats financeres que especulen 
amb els nostres diners arreu del nom, però no des de l’Ajuntament. Ja que 
estem fent política, fem-la. Fem retallades als especuladors i retallem en els 
rescats bancaris que hem estat fent durant aquests anys, que aquests diners 
molt bé ens aniríem a tots plegats. No podem fer retallades en coses bàsiques 
de la ciutadania que sembla ser que és molt fàcil de retallar, però hi haurà 
algun dia que haurem de fer alguna cosa. 
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Una bona part d’aquestes retallades és responsabilitat del govern de la 
Generalitat, el vostre partit -que tu tant has defensat-, i amb la teva defensa no 
solsament per ser del partit sinó que et fas corresponsable de la retallada. 
 
Considero que la justificació del Pirmi que has fet un sistema pervers de fer les 
coses. Retallar a tothom perquè aflorin 6.500 persones que no han reclamat o 
no han pogut reclamar, un 20% en qualsevol cas las responsabilitat de que hi 
hagi gent que pugui estar cobrant una cosa sense haver-la de cobrar no és dels 
que sí ho haurien de cobrar és de l’administració que hauria d’haver fet les 
coses més ben fetes. Potser arribarà un moment que els ajuntaments haurem 
de deixar de gastar en pedres, haurem de deixar de gastar en coses que la Llei 
només ens permet per donar suport a les persones. Tant de bo no arribi, però 
és que potser tal i com anem i tal com ens estan portant arribarà un moment 
que tindrem que fer el que sigui per sortir-nos des de un sentit de país o de 
poble i estar al costat de la nostra gent. 
Per tot això el meu vot serà favorable a la moció.” 
 
Pren la paraula el senyor Serra: 
“Només fer dues puntualitzacions. Començo per vostè senyor Solé si m’ho 
permet. Vostè i jo no ens barallem, en tot cas discrepem del que públicament 
hem de debatre. Els punts d’unió són molts més que els de discrepància. Vostè 
ho sap també. 
 
Senyor Olondriz li recalco que jo també crec que no s’ha fet com s’havia 
d’haver fet. Ho he dit -i li recalco públicament- sóc corresponsable. El que 
lamento és que no ho siguem tots.” 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  [13 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); del PSC (2); del 
PPC (1); i d’ICV-EUiA (1); i 2 vots en contra de CIU (2);], acorda aprovar la 
moció: 
    
“Vist el contingut de sengles comunicats de premsa del Departament 
d’ensenyament en virtut de les quals s’anuncia una reducció de l’aportació 
econòmica a les escoles de música i a les escoles bressol, consistent en una 
disminució de 600 a 460€ per alumne/a en les primeres, i de 1800 a 1600€ en 
les segones. 
 
Atès que aquesta reducció s’efectuaria amb caràcter retroactiu,  afectant el 
curs 2010-2011 -curs ja acabat-, situació aquesta que comportaria una 
problemàtica en l’àmbit econòmic en tant que s’han satisfet les nòmines del 
professorat i s’han cobrat les matrícules a les famílies en base a l’expectativa 
de l’aportació econòmica inicialment pactada mitjançant els acords 
pressupostaris i els antecedents d’altres exercicis anteriors. 
 
Tenint en compte que aquesta retroactivitat suposarà un desequilibri important  
en els pressupostos municipals de l’exercici del 2011, aprovats i executats ja 
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en un alt percentatge a aquestes alçades de l’any, desequilibri que oscil·larà en 
un total aproximat de 77.300 euros (32.900 euros en el cas de l’Escola de 
Música i 44.400 euros en el cas de les escoles bressol municipals). 
                                                                                                           
Tenint en compte que els pressupostos municipals es van confeccionar amb 
una partida de despeses en base a uns ingressos, dels quals un part important 
correspon al compromís mantingut durant els darrers anys per la Generalitat de 
Catalunya pel que fa a les subvencions a les escoles de música i les escoles 
bressols municipals. 
 
Atès que l’educació (i la formació de 0 a 3 anys i la formació musical també és 
educació) és un dels elements amb més incidència a l’hora d’assolir la igualtat 
d’oportunitats, i que una bona educació és una condició necessària per a la 
formació de persones lliures però també per tenir societats cohesionades, amb 
menys risc de marginació i d’exclusió social,  i atès  també que l’educació és la 
principal eina per construir el futur del nostre país i establir una bona base per 
la reconversió del nostre model econòmic i productiu que ens ha d’ajudar a 
superar amb més garanties les crisis com la que estem vivint. 
 
Tenint en compte que en el nostre sistema de dret impera la irretroactivitat 
normativa i, per altra banda, és d’aplicació el compliment dels pactes “pacta 
sunt servanda” al qual s’ha atès de manera escrupolosa l’Escola de Música 
Municipal Joan Valls i les escoles bressols el Gegant del Pi i la Lluna respecte 
els pares, els/les alumnes i el professorat, és del tot imperatiu reclamar el 
compliment de l’altra part, en aquest cas, al Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Tenint en compte la competència plenària en defensa dels interessos 
municipals atès el que disposa l’art. 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local en matèria de defensa dels interessos 
municipals, en concordança amb l’article 52 de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya. 
 
Tenint en compte el principi de lleialtat institucional, que ha de prevaldre en les 
relacions entre totes les administracions. 
 
Tenint en compte el principi del caràcter no retroactiu que la normativa vigent 
estableix  les disposicions desfavorables. 
 
El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) proposa al ple 
de l’Ajuntament de Caldes de Montbui els següents 
 
ACORDS 
 
Primer. Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que mantingui els compromisos 
adquirits en matèria econòmica respecte les aportacions per alumne/a de les 
escoles de música i escoles bressol pel curs 2010-2011, sense entrar en una 
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aplicació retroactiva d’uns acords que perjudiquin greument el funcionament 
futur d’aquestes activitats docents. 
 
Segon. Instar a la Generalitat a no aplicar retallades en qualssevol dels àmbits 
de l’educació. 
 
Tercer. Trametre la sol·licitud formal juntament amb el trasllat d’aquests acords 
al president de la Generalitat de Catalunya i a la consellera d’Ensenyament 
amb la finalitat que es mantinguin les condicions econòmiques pactades. 
 
Quart. Facultar el Sr. Alcalde per signar els documents que calgui per a 
l’efectivitat dels precedents acords.” 
 
 
12.2. MOCIÓ QUE PRESENTA ELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC I CIU AL 
PLE DE L’AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI EN SUPORT DE LA 
LLENGUA ARANESA. 
 
Primerament l’alcalde llegeix literalment la moció. 
 
Pren la paraula el senyor Serra: 
“Gràcies senyor Solé, jo li trasllado el meu torn d’intervenció al meu company el 
senyor Galvan.” 
 
Pren la paraula el senyor Galvan: 
“Gràcies senyor Solé. Gràcies senyor Serra. La llengua occitana denominada 
Aranesa a l’Aran, suposa un tret diferencial indestriable de la personalitat  
identitaria del poble Aranés, defensat històricament pels Aranesos i emparat 
per l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Des de l’unió voluntària de l’Aran a la 
corona Catalana-Aragonesa pel Tractat de l’Emparança del 1175. L’identitat 
lingüística de l’Aran va ser reconeguda i respectada per les institucions 
catalanes. Fins que al 1834 una imposició en aquest territori del règim 
administratiu general de l’Estat Espanyol i del castellà, com a única llengua 
oficial, van ser suprimits tots els seus drets. 
 
El restabliment de l’autogovern de Catalunya al 1979 va permetre recuperar 
l’Aranés com a part constitutiva de la pluralitat lingüística de Catalunya. Sembla 
que tornem al 1834 amb la diferència que ara l’agressió es fa en un entorn 
democràtic i s’esdevé a l’ampar d’una pretesa inconstitucionalitat. Des del grup 
municipal de CiU i amb paraules del conseller de cultura Ferran Mascarell, 
volem manifestar que la interposició del recurs d’inconstitucionalitat contra 
diversos articles de l’Occità nega l’esperit de la pròpia constitució que en el seu 
article núm.3 diu que la riquesa de les diferents modalitats lingüístiques 
d’Espanya són un patrimoni cultural que serà objecte d’especial respecte i 
protecció. 
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Però també contradiu l’Estatut de Catalunya que en el seu article 6.5 declara 
l’Aranés com a llengua pròpia de l’Aran i oficial de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix l’Estatut i les Lleis de Normalització Llingüística, i finalment 
menysprea i oblida la carta Europea de les llengües regionals o minoritàries 
signada pel govern Espanyol, que en el seu article 7.1 propugna el 
reconeixement de les llengües regionals o minoritàries com a expressió de la 
riquesa cultural, al respecte de l’àrea geogràfica de cada llengua regional o 
minoritària de manera que les divisions administratives no constitueixin cap 
obstacle, i la necessitat d’una acció decidida de la promoció de les llengües 
regionals o minoritàries, a fi de protegir-les. 
 
En referència a aquest fet el Síndic d’Aran, el senyor Carles Barrera, ha 
manifestat que el govern no té consciència del que firma.  
 
Des del grup municipal de CiU volem fer palés que en veritat ens assembla que 
el govern Espanyol té absoluta consciència del que firma quan allò que firma té 
per objecte lesionar la cohesió social, la riquesa cultural i els símbols propis de 
la nació catalana. Aquest recurs confirma que per al govern espanyol tot allò 
que no és la llengua castellana s’ha de limitar el màxim i denota més que la 
intenció, l’obstinació dels successius governs espanyols contra la pluralitat 
lingüística i la diversitat cultural de l’estat. 
 
Obstinació que els porta a considerar una llengua que parlen 7.000 persones, 
com una amenaça per una altra que es parlada per 400 milions. Potser perquè 
una llengua és parlada de manera natural i l’altra ha estat històricament 
imposada i, a tenor dels darrers esdeveniments, sembla que es vol segui 
imposant.  
 
Obstinació que els porta a contradir allò que els mateixos han aprovat, ratificat i 
publicitat com a “Declaración del gobierno de España” sobre la Carta Europea 
de les Llengües Regionals o Minoritàries, aprovada pel Congrés del Diputats el 
23 de novembre de 2000 i pel Senat el 20 de desembre del mateix any. Amb 
dos casos per unanimitat. 
 
Espanya declara que els efectes previstos en els esmentats articles s’entenen 
per llengua regionals o minoritàries les llengües reconegudes com a oficials 
pels Estatuts d’Autonomia de les Comunitats Autònomes del país Vasc, 
Catalunya, Illes Balears, Galícia, Comunitat Valenciana i Navarra. I així mateix 
Espanya declara els mateixos efectes que també s’entenen per llengua 
regionals o minoritàries les que els Estatuts d’Autonomia protegeixen i emparen 
en els territoris on tradicionalment es parlen.  
 
Es per tot això i per mantenir la coherència amb la línea iniciada amb la moció 
en suport de l’escola catalana aprovada al darrer Ple, que el grup municipal de 
CiU -i celebrem que el grup d’Esquerra Republicana s’hagi volgut adherir-, com 
no podria ser de cap altra manera,  votarem a favor.” 
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Pren la paraula el senyor Gaspar: 
“Els companys de CiU ja han explicar la història de l’Aranés i una mica la seva 
història jurídica, jo parlaré bàsicament de sentiments. 
 
Ja comença a cansar haver d’estar permanentment en guàrdia per les 
agressions jurídiques i verbals que rebem constantment per part de l’Estat 
Espanyol contra tot allò que fem i diem, contra tot allò que som i contra tot allò 
que volem continuar sent. Són tantes les agressions ja rebudes contra les 
decisions democràtiques i soberanes que pren el nostre Parlament de 
Catalunya que definitivament, més d’hora que tard, haurem de fer un pas i un 
pensament per a emancipar-nos definitivament d’aquest ogre que s’està 
convertint l’Estat Espanyol. I es que no respecten res. Un dia un tribunal 
totalment polititzat sentencia l’Estatut de Catalunya contradient la voluntat 
democràtica del poble expressada a les urnes, el dia següent ens exclouen de 
la reforma constitucional per imposar un sistema molt més centralitzat de la 
política econòmica, un altre dia ens diuen que no tenim dret a fer servir el 
català com a llengua vehicular a les nostres escoles, i a l’endemà ens 
qüestionen que el nostre parlament pugui decidir si aboleix o no la crueltat de 
les curses de bous. 
 
Mentres tant, dia a dia, continuen espoliant-nos fiscalment i a sobre ens diuen 
amb bona cara, quan venen aquí a Catalunya que defensaran el corredor 
ferroviari Mediterrani –per posar un exemple d’actualitat- però acaben pacten 
amb França que faran tot el contrari, tot i sabent que aquesta decisió escanyarà 
econòmicament Catalunya.  
Aquesta hipocresia espanyola no té aturador. Recordeu que fa un temps, hi 
havia un president que es deia Aznar, que estimava tant el català que el 
parlava fins i tot en la intimitat, però que el i el seu partit no han estalviat 
esforços per intentar que el català sigui una llengua residual –folklorica si em 
permeteu- tot esperant que algun dia desapareixia per sí mateixa i s’imposi una 
única llengua que és la seva. Aquesta que tanta por el fa perdre. Ho ara que 
ens ve un exministre i candidat socialista a dir-nos que hem d’estar molt 
contents de la nostra llengua, que ens la hem d’estimar i que, a més a més, la 
hem de protegir perquè la diversitat lingüística és un tresor que cal preservar i 
resulta que ha estat el seu propi govern qui ha presentat aquest recurs que el 
que farà és posar en perill la supervivència de l’aranés a la Vall d’Aran. 
 
Tot plegat és una qüestió de sentiments. Tots aquests despropòsits cansen. És 
molt cansat i cansa molt haver d’haver-nos de justificar contínuament del 
perquè som catalans i perquè volem continuar sent-ho. Però no hem de defallir 
i hem de continuar lluitant i presentant les mocions que calguin. 
 
Ja que si una cosa té de positiu tota aquesta ofensiva espanyola és que tot 
plegat és un fàbrica d’independentistes que és el que ens cal per un dia poder 
guanyar la independència democràticament. Moltes gràcies.” 
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Pren la paraula la senyora Coll: 
“El vot del grup del PSC hi serà a favor d’aquesta moció ja que entenem, com 
en altres ocasions, la defensa de la nostra llengua, encara que no és la nostra 
llengua l’aranés, però és una llengua de Catalunya i a més a més al ser 
minoritària és més complexa la seva supervivència i més necessària la seva 
defensa. Gràcies.” 
 
Pren la paraula la senyora Romano: 
“Com ja sabeu les mocions que no siguin de caràcter municipals no les 
entrarem a valorar perquè com dèiem en l’anterior punt, aquí venim a fer 
política municipal i a defensar els drets dels calderins i aquestes mocions i 
aquestes qüestions crec que hi ha altres estaments on s’han de solucionar. 
Gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor Olondriz: 
“Entenem que el Ple municipal és prou bon lloc per tractar qualsevol tema del 
nostre país i especialment de temes que posen en perill coses tan importants 
com la llengua –en aquest cas l’aranés- i per no repetir-me dic el mateix que 
abans. Assumeixo els postulats de la moció i dic en aranés: “Votarai en favor”.” 
 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  [14 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); de CIU (2); del PSC 
(2); i d’ICV-EUiA (1); i una abstenció  del PPC (1);  ], acorda aprovar la moció. 
  
“El Consell de Ministres del govern d’Espanya va acordar el passat mes de 
juliol sol·licitar al president del Govern la interposició d’un recurs 
d’inconstitucionalitat contra diversos articles de la Llei de l’Occità, 
(Aranès a la Vall d’Aran) per considerar-los contraris a la Carta Magna en la 
mesura que declara el caràcter preferent de l’aranès. 
 
El Govern d’Espanya també considerava que una llei catalana no pot entrar a 
regular l’ús de les llengües cooficials en l’Administració General de l’Estat en la 
instrucció dels seus procediments administratius. 
 
Segons la sentència del Tribunal Constitucional, datada a 13 de setembre, 
aquests preceptes queden ara suspesos, ja que el president del Govern s’ha 
emparat a l’article 161.2 de la Constitució, que preveu aquesta suspensió. 
 
L’Occità, així com la seva variant dialectal, l’Aranès, és una llengua minoritària 
definida com a tal per la Carta Europea de les Llengües Regionals i 
Minoritàries, que ha de ser preservada i protegida com a patrimoni lingüístic, 
històric, cultural i social de tots els estats membres de la Unió Europea. 
 
L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, en el seu article 6.5 declara l’Aranès com 
“a llengua pròpia de l’Aran, i oficial a Catalunya, d’acord amb el que estableixen 
l’Estatut i les lleis de normalització lingüística”. 
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El recurs interposat davant del Tribunal Constitucional qüestiona, doncs, altra 
vegada les decisions democràtiques i sobiranes del poble català i del seu 
Parlament i “escapça” la potestat de Catalunya per organitzar el seu propi 
àmbit lingüístic, garantit pel seu propi ordenament. 
 
Per tot això anteriorment exposat, el grup municipal d’ERC proposa al Ple de 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui, l’adopció dels següents acords: 
 

1. Que es manifesti el nostre desacord amb el recurs presentat pel govern 
espanyol davant del Tribunal Constitucional, que dificulta encara més la 
supervivència d’una llengua que suposa un tret diferencial i indestriable 
de la personalitat identitària del poble Aranès. 

2. Que s’exigeixi a les institucions espanyoles el desistiment en la seva 
dinàmica de posar constantment en dubte les decisions aprovades pel 
Parlament de Catalunya en representació del poble de Catalunya sobre 
la llengua, exigint-los respecte a la pluralitat lingüística i cultural de 
l’Estat. 

3. Que es faci una crida a tots els actors polítics i socials perquè restem 
units en la defensa de la llengua occitana, de la mateixa manera com 
restem units en la defensa de la llengua catalana. 

4. Que s’insti al Parlament de Catalunya a manifestar el seu absolut rebuig 
amb la presentació del recurs per part del govern español. 

5. Que es manifesti el ple suport i recolzament a les diverses iniciatives 
que puguin endegar el Govern de la Generalitat de Catalunya i el 
Conselh Generau d’Aran per tal de defensar la llengua aranesa. 

6. Que es doni coneixement d’aquests acords al Parlament de Catalunya, 
al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Conselh Generau d’Aran, al 
Govern d’Espanya i al Tribunal Constitucional.” 

 
 
13. Resolucions de l’Alcaldia dictades des de l’última sessió ordinària. 
 
Des del número 838, de data 19 de juliol de 2011, fins al número 1014, de data 
20 de setembre de 2011. 
 
14. Despatx ordinari 
 
Pren la paraula el senyor Gaspar: 
“Ja és habitual al darrer Ple del mes de setembre, com que es fa sempre a 
finals del mes de setembre, és l’últim Ple per poder convidar a tots vosaltres i a 
la ciutadania en general a participar en la Festa Major que ja tenim a sobre.  
 
Tal com estàvem parlant en aquest ple, de l’actual situació econòmica, aquesta 
Festa Major ve amb una reducció del pressupost de l’Ajuntament. Ja portem 
tres anys consecutius havent de reduir les despeses de Festa Major ja que 
entenem aquesta corresponsabilitat de què parlàvem. Saber prioritzar les 
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despeses, i malgrat tot, a l’àrea de cultura estem prou satisfets del programa de 
Festa Major que presentem als ciutadans. Entre d’altres coses perquè vull 
agrair molt especialment a les entitats, que són el moll de l’ós de la nostra 
Festa Major, que dediquin molts esforços a poder presentar les seves 
propostes en aquesta festa, que és la festa més gran de Caldes de Montbui. 
També vull donar les gràcies a tot el teixit industrial i comercial de Caldes, que 
un any més ens ha donat la seva confiança amb les seves ajudes econòmiques 
patrocinant una bona part de la Festa Major. 
 
Per tant, fent aquests agraïments vull convidar a tota la ciutadania a que 
participi, que se la faci seva, plogui o no plogui, si plou que surti amb paraigües 
però que se la faci seva i que intentem entre tots plegats gaudir d’una Festa 
Major al màxim de participativa, al màxim de cívica i que ens faci oblidar –ni 
que sigui per uns moments- aquesta greu crisi que estem patint i poguer sortir 
al carrer, retrobar-nos amb familiars, amb amics i passar uns bons moments de 
gresca, de cultura i de compromís –si m’ho permeteu també-.” 
 
15. Precs i preguntes 
 
Pren la paraula el senyor Olondriz: 
“Tinc quatre preguntes per fer-vos. Fa uns dies a la premsa va aparèixer una 
notícia que titulava que Caldes de Montbui no tornaria el milió d’euros a 
l’Administració Central. Llegint atentament les noticies i els teus escrits a 
internet no es desprèn exactament que haguem decidit res al respecte sinó la 
queixa sobre la reclamació –cosa que compartim absolutament- però parlava 
de la inoportunitat que ens ho reclamin. Repassant Decrets d’Alcaldia, JGL, 
tampoc he sapigut trobar cap acord, no sé si hi és o no hi és. En qualsevol cas 
les preguntes són: 
 
S’ha prés la decisió de no tornar aquests diners a l’Administració central?. Es 
pensa prendre aquesta decisió?. I en cas que s’hagi pres la decisió, quines 
conseqüències té per l’Ajuntament no tornar aquests diners. Què ens pot 
passar? 
 
La segona pregunta és referent a una pregunta que vaig fer, vull dir una 
intervenció del Ple passat referent a un petit desnivell que hi ha en el pas de 
vianants que va de la Residència a la plaça Catalunya. Cada dia passen moltes 
persones amb cadires de rodes, moltes acompanyades per persones grans i 
per a les quals aquest petit desnivell els hi suposa un greu entrebanc i així m’ho 
han expressat en diverses vegades. Com que veu dir que hi posaríeu solució i 
no s’ha fet, us torno a recordar que només cal que envieu mitja horeta a algú 
que posi una mica de ciment i això ajudarà molt a totes aquestes persones que 
diàriament van a la Plaça Catalunya. 
 
Les altres dues preguntes no són preguntes meves sinó que en la voluntat 
d’una major implicació de la ciutadania en els afers polítics, nosaltres i jo mateix 
entre altres coses ens vam compromès a traslladar al Ple les preguntes o 
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qüestions que la ciutadania en pugui aportar. En aquest sentit hi ha dues 
preguntes.  
Una d’aquestes preguntes és si hi ha hagut alguna retallada de personal a les 
escoles bressols. Quantes vacants de personal hi ha? I quants infants han 
quedat fora. I si amb tot això els pocs nens que han quedat sense places es 
podrien encabir en les escoles bressols. 
 
L’altra pregunta me l’han fet a última hora, 20 minuts abans de l’inici del Ple i ve 
a rel d’aquest escrit de protesta que han fet els comerciants del casc antic per 
la il·luminació. Diu literalment: “Avui tarda aquest comerç no obrirà els llums 
dels aparadors en protesta per la tardança de l’encesa de l’il·luminat públic.” 
Com que no he pogut esbrinar res, us la trasllado tal qual. Hi ha una queixa 
referent a que la llum s’encén tard, sobre tot en un carrer comercial com el 
carrer del Forn i a l’expressió que jo no he pogut constatar que hi ha altres llocs 
del poble com els safareigs que mantenen els llums obertes, o carrers que no 
són comercials i que tenen l’enllumenat abans.  
Una cosa sí que he de dir i es que he preguntat si hi havien parlat amb 
l’Ajuntament i m’han dit que no. Potser –els hi he dit- és el primer que heu de 
fer, abans de fer una expressió pública de protesta, però només potser, ja que 
cadascú pot protestar com vulgui. 
Entenc que la reducció d’hores d’enllumenat està dintre del Pla d’austeritat 
energètica, però potser si hi ha alguna cosa que no acaba de quadrar o alguna 
queixa valdria la pena mirar-s’ho per canviar algun horari que no afectés al pla 
d’estalvi perquè penso que en aquest cas és prioritari. Gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Jo mateix li contestaré a la primera pregunta sobre els diners que ens reclama 
l’Estat. Explicar una vegada més que aquests diners que reclama l’Estat 
Espanyol a tots els ajuntament i a nosaltres, ens significa un total d’un milió 
d’euros. Aquests diners procedeixen del fet que les transferències que l’Estat fa 
mensualment als ajuntaments és calculen en base a unes previsions en funció 
del pressupost de l’Estat. Aquestes transferències al final de l’any acaben 
representat el 30% de la despesa corrent dels ajuntaments, per tant, és una 
quantitat molt important. 
 
L’any 2008 el tancament dels comptes de l’Estat va sortir negatiu, es a dir, les 
previsions que s’havien fet d’ingressos i de despesa no es van complir i, per 
tant, com que aquestes transferències van en funció d’aquestes previsions, al 
final s’acaben ajustant i és el que realment ha passat. El 2008 els números 
implicaven haver de retornar uns 300.000 euros i al 2009 –que la liquidació 
també va sortir negativa- implica retornar 690.000 euros, per tant, un total d’1 
milió d’euros.  
Això va ser una previsió que va fer l’Estat Espanyol en plena crisi econòmica, –
el senyor Zapatero en l’any 2009 va preveure els mateixos ingressos que l’any 
2006, en plena recessió econòmica- i aquest error té unes repercussions greus 
en les finances de tots els ajuntaments perquè en aquests moments haver de 
retornar aquests diners se’ns fa realment complicat.  
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Abans parlàvem de lleialtat institucional i aquí hi ha una altra qüestió, un error 
greu que fa l’Estat i que finalment l’hem d’assumir els ajuntaments. Aquí està la 
base de la nostra queixa. Les relacions entre les administracions han de ser de 
lleialtat, una relació basada en el principi de lleialtat i, per tant, entenem que si 
l’Estat coment un error, el que no pot fer és dos anys després dir als 
ajuntaments que tots aquestes diners s’han equivocat i que era un error. 
 
Sí que s’ha fet una actuació, no només s’han fet articles a la premsa. Els 
articles vam venir després de l’actuació. Concretament  en dues o tres JGL 
vam aprovar la presentació d’un requeriment previ que és una reclamació 
interadministrativa, és a dir, quan rebem el requeriment de l’Estat en quan a 
que la liquidació ha sortir negativa i que, per tant, a l’any 2009 hem de retornar 
aquest 960.000 euros tenim dos mesos de temps per dir alguna cosa si volem. 
Nosaltres hem considerat que volem dir la nostra i a més entenem que hi ha 
una certa base jurídica per defensar el nostre posicionament. En qualsevol cas 
el que hem fet és un requeriment previ al contenciós-administratiu. Ara veurem 
què contestarà l’Estat, el Ministeri d’Hisenda, si és que contesta alguna cosa, i 
en qualsevol cas ja sopesarem l’oportunitat de tirar endavant o no el 
contenciós. 
 
En qualsevol cas, ens queixem o no ens queixem, no hem estat els únics que 
hem fet aquests actuació, però la majoria han optat per altres vies o per no dir 
res. El que farà l’Estat és retenir de les transferències futures una part fins a 
cobrir aquest deute. Per tant, pensem que el que tocava era defensar el nostre 
posicionament i defensar-lo des de la posició jurídica –que en aquest cas ho ha 
fet el secretari de la corporació-, convençuts que tenim la raó moral i amb la 
quasi certesa que amb arguments jurídics es pot arribar a qüestionar aquesta 
acció de l’Estat. Estem a la espera de la resposta del Ministeri d’Hisenda. 
 
 
Pren la paraula el senyor Mauri: 
La següent pregunta era sobre el pas de vianants entre la Residència i la Plaça 
Catalunya i La Casa dels Mestres. Són dos passos de vianants i ara entendrà 
perquè dic que són dos. 
 
Hem estat coneixedors aquesta setmana passada i ho hem programat per a la 
setmana que ve. Dir-li que pel gener de 2012 farem unes millores generals 
perquè entre aquests tres passos no hi hagi cap barrera arquitectònica. Deixant 
passos molt plans i no deixant cap tipus de dificultat. 
 
Per altra banda el tema de la il·luminació pública per la part que em toca que és 
la de Medi Ambient, hem tirat endavant un Pla d’estalvi energètic, dins d’aquest 
pla hi ha la il·luminació pública.  
Ara ens estem trobant que hem d’ajustar uns petits desajustos tècnics perquè 
tots els llums s’encenguin com cal. Amb una reducció de temps sense que 
arribi a fer-se fosc. Fins ara ens trobàvem que els llums s’encenien tot i que en 
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el carrer es podia veure –no era nit encara- i estem ajustant aquest temps que 
probablement no és més de mitja hora pel matí i mitja hora per la nit i d’aquesta 
manera poder reduir una hora que representa 365 hores d’estalvi.  
 
Hi ha llums que s’encenen amb plaques fotosensores que vol dir que quan es 
fa fosc s’encenen els llums i d’altres que s’encenen amb temporitzador. Són 
justament aquestes que van amb temporitzador que hem d’acabar d’ajustar.  
Si us hi fixeu ara ens podem trobar que hi ha trams com la Plaça del Lleó i 
aquests trams que estan encesos però el carrer del Forn encara, no. Això hem 
estat coneixedors aquests dies i que han hagut veïns que ens ho han anat dient 
i que estem treballant per millorar-ho. També animo a tots els ciutadans que si 
tenen alguna queixa o suggeriment que estem a la disposició de tothom i que 
no fem oïdes sordes a cap suggeriment si realment té motiu.” 
 
Pren la paraula la senyora Guiteras: 
“Bona nit. Pel que fa a les escoles bressols no ha hagut retallades de personal, 
continua havent el mateix personal. Hi ha el mateix personal perquè hi ha els 
mateixos grups d’infants. Hi ha el mateix número de grup d’infants però no hi ha 
el mateix número d’infants. Igual que l’any passat va haver nens que es van 
quedar sense plaça, aquest any tenim algunes places que es podrien cobrir. 
Ara podria aprofitar el micròfon i dir a la ciutadania que si tenen algun infant a 
casa i el volen portar a l’escola bressol potser encara hi trobaran alguna plaça. 
No per totes les edats. De cero a u hi ha alguna plaça buida, de dos a tres 
també n’hi ha alguna i en canvi de u a dos és el grup que està més ple. 
 
Són poques places, són una vintena en total entre les dues escoles bressol. 
Aquest any tothom que ha demanat plaça, tothom l’ha tingut.” 
 
Pren la paraula el senyor Olondriz: 
“En la primera intervenció respecte els diners jo crec que és important fer una 
acció com la que heu fet i estic al vostre costat amb això. Els arguments els 
compartim i crec que l’acció que heu fet és l’encertada. Per altra banda també 
crec que és important que la ciutadania sàpiga la veritat. Caldes no s’ha negat 
a pagar aquests diners, a fet un recurs administratiu que segons jo crec és la 
millor defensa. Perquè ho has dit clarament, si no paguem ens ho 
descomptaran i potser ens reclamaran interessos, ves a saber. 
 
No podem deixar que la gent pensi coses que no són. Només per això feia la 
pregunta i per adherir-me a la vostra posició. 
El tema de l’enllumenat em sembla perfecte que es vagi ajustant i els 
comerciats que han protestat agrairan la resposta i el tema del pas de vianants 
de la residència fa més d’un mes que ho sabeu ja que es va comentar a 
l’anterior Ple. Abans i tot per una altra comunicació, però tant de bo si la 
setmana vinent està arreglat. Segur que els avis que passen diàriament per allà 
us ho agrairan.” 
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Pren la paraula la senyor Romano: 
“Tindria dues preguntes senyor alcalde. Una sobre el projecte dels horts de la 
Torre Marimón que és un tema que des de l’anterior legislatura està sobre la 
taula i una altra és sobre el Centre Empresarial de La Borda, si hi ha alguna 
empresa establerta o encara no hi ha ningú.  
I els hi faríem un prec referent al Parc de l’Atmetller i és que hi ha dues fonts 
que s’han passat tot l’estiu sense aigua. Els papes i els nens reclamen que 
aquestes fonts es posin en marxa.” 
 
 
Pren la paraula el senyor Marañés: 
“La primera pregunta respecte el projecte dels horts he de dir que el projecte 
comença ara a adequar les zones. S’està acabant de confeccionar el plec de 
condicions per qui vulgui adquirir una plaça. Calculem que a finals d’any ja pot 
estar. 
I sobre el tema d’Iniciatives d’Emprenedors s’està acabant d’adequar tot i 
encara no hi ha ni sol·licituds ni empreses encara.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“No hi ha sol·licituds perquè encara no s’ha obert el termini de presentació de 
sol·licituds. Hi ha gent que s’ha interessat. Una sis-centena de persones han 
demanat informació, però encara no s’ha obert el termini oficial per demanar un 
despatx o una nau. 
 
I la qüestió del Parc de l’Ametller el coneixem perquè els representants dels 
veïns van vingut a parlar amb el senyor Personat i li van trasllada aquesta 
demanda.” 
 
Pren la paraula la senyor Coll: 
“Les dues qüestions que tenia per fer ja han estat exposades pels meus 
companys i, per tant, passo el meu torn.” 
 
Pren  la paraula el senyor Serra: 
“Només argumentar que en la línea del senyor Olondriz nosaltres estem 
completament d’acord que s’hagi optat per aquesta via, però que sí que és cert 
que s’ha deixat que la informació que ha aparegut als mitjans sigui l’única que 
la ciutadania ha tingut. Li agraeixo l’explicació ja que considero que és prou 
important com perquè, si més no, es pugui emetre un comunicat.  
Si m’ho permeten també els hi volia fer una pregunta –pel meu 
desconeixement- i és que just al costat de l’aparcament de la finca de la Torre 
Marimón -abans que m’ho diguin sé que és titularitat de la Diputació- havia una 
font d’aigua que la gent que acostumem a anar-hi a suar la cansalada, ens 
anava molt bé per poder repostar una mica d’hidratació. Si no és responsabilitat 
seva sí que els hi sol·licitaria si us plau que instin a qui correspongui dintre de 
la Diputació a que o bé la substitueixin o que la reparin, però que no la deixin 
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sense servei. Penso que la Torre Marimon és prou important i té prou trànsit 
com perquè pugui haver aquest servei.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“En pren nota i traslladarem a qui correspongui aquesta demanda.” 
 
 
L’alcalde aixeca la sessió a les 22 hores, 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 


