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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 

Identificació de la sessió 
Núm.:  12 / 2011 
Caràcter Ordinari 
Data:  27 d’octubre de 2011 
Horari: 20’00 hores  
Lloc: Sala de Plens 
 

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

Secretari 
Eduard Lluzar López de Briñas, secretari gral. 
 

ORDRE DEL DIA 
 
0. Incorporació d’urgència d’un punt dins de l’ordre del dia. 
L’alcalde proposa que es voti la urgència d’un punt per incorporar-lo a l’ordre 
del dia d’aquesta sessió, essent aquest el següent:  
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Únic. Aprovar la modificació de crèdits núm. 34/2011, mitjançant transferència 
de crèdits. (Punt 7è de l’ordre del dia). 
 
I s’aprova per majoria absoluta  [10 vots favorables dels membres dels grups 
municipals d’ERC (10); 4 abstencions de CIU (3); i d’ICV-EUiA (1); i 3 vots en 
contra del PSC(2); i del PPC(1)], incorporar-lo a l’ordre del dia de la sessió. 
 
1. Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària anterior de 
data  29 de setembre 2011.   
 
2. Aprovar provisionalment les modificacions de les ordenances fiscals  
per a l’any 2012. 
 
3. Ratificar el sorteig del dia 24 d’octubre de 2011 relatiu al nomenament 
dels membres de les meses electorals per a les eleccions generals de 
data 20 de novembre de 2011. 
 
4. Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal, referent a la implantació del sistema d’habitatge 
dotacional (clau HD). Modificació de les condicions edificatòries i 
concreció d’ús en la zona d’equipaments compresa en l’illa delimitada 
pels carrers Sant Pau, Girona, Llobet i Vall-llosera i General Padrós. 
 
5. Aprovar l’acord referent els salaris d’aplicació corresponents als Plans 
d’Ocupació 2011-2012. 
 
6. Aprovar inicialment la modificació dels estatuts del Consorci de Viles 
Termals de Catalunya. 
 
7. Aprovar la modificació de crèdits núm. 34/2011, mitjançant 
transferència de crèdits. 
 
8. Mocions 
 
8.1 Moció que presenta el grup municipal d’ERC i CIU per agilitar la 
construcció de l’escola-institut El Calderí. 
 
8.2 Moció que presenta ERC a favor d’adherir-se a la futura associació de 
municipis per a la independència. 
 
9. Resolucions de l’Alcaldia dictades des de l’última sessió ordinària. 
 
10. Despatx ordinari 
 
11. Precs i preguntes 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1. APROVAR L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA 
ORDINÀRIA ANTERIOR DE DATA  29 DE SETEMBRE 2011 
 
“L’alcalde obre la sessió i el Ple, per unanimitat dels presents [17 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); de CIU (3); del 
PSC (2); del PPC (1); i d’ICV-EUiA (1)], aprova l’esborrany de l’acta de la 
sessió anterior del dia 29 de setembre de 2011.” 
 
 
2. APROVAR PROVISIONALMENT LES MODIFICACIONS DE LES 
ORDENANCES FISCALS  PER A L’ANY 2012. 
 
Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 
 
Pren la paraula el senyor Marañés: 
 
“Bona nit. Primer de tot potser cal recordar l’actual estat de l’Ajuntament ja que 
ens deuen més de dos milions i mig d’euros entre la Generalitat i l’Estat. 
 
A això hem de sumar que encara ens reclamen aproximadament un milió 
d’euros per càlculs malament fets per ells. També hem de tenir en compte que 
els ingressos han disminuït tant en plusvàlues com en impostos de 
construccions –ICIO- i l’Ajuntament no vol substituir serveis a la ciutadania i 
volem intentar de seguir mantenint els que tenim, per això hem d’intentar 
ajustar-ho al màxim possible. 
 
Pel que fa al tipus impositiu de l’impost de béns immobles, el mantenim. Cal 
recordar que fa dos anys que està molt baix i hem estat capaços en èpoques 
que crisi dures mantenir aquest tipus impositiu baix i que hores d’ara som un 
dels municipis que tenim el coeficient més baix. 
 
Pel que fa a la resta de taxes, aquestes les incrementem un 3% -l’IPC català 
del mes de setembre- exceptuant la taxa d’escombreries que l’augmentem 
simplement un 1,35% i la taxa de parades que aquesta augmentarà en 7 euros. 
 
Les taxes de llicències d’activitats es veuen reduïdes entre un 50 i un 80%. I 
l’impost de vehicles augmenta en un 1%. Es mantindran totes les bonificacions. 
 
Pren la paraula el senyor Olondriz: 
 
“Moltes gràcies i bona tarda. 
A veure, aquí podríem fer pràcticament el mateix discurs que vem fer l’any 
passat. En el que dèiem que trobem a faltar parlar-ne de les taxes abans de la 
seva aprovació. Parlar-ne més enllà de la notificació que ens va fer –molt 
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amablement el regidor- fa uns dies. S’havia arribat a fer amb vosaltres 
governant, però ara sembla ser que és tant important o com que no cal, doncs, 
es presenten i ja està. 
 
La nostra visió del sistema impositiu de l’Ajuntament està molt lligat a la situació 
actual, a la crisi. I per això, reiteradament, hem proposat estudiar noves 
estructures impositives, estudiar si es podia modificar l’estructura impositiva de 
Caldes amb els petits marges que tenim –som conscients- i sempre s’ha dit que 
això era molta feina i que s’havia de començar i que per fer-ho calia temps.  
 
El temps va passant i seguim igual. Fem una simple aplicació de l’IPC, 
retoquem alguna coseta i continuem endavant sense plantejar-nos si uns 
impostos podrien ser més justos o més equitatius aplicats d’una altra manera. 
Inclús quan s’ha proposat se’ns diu que no s’ha tingut temps. Home, temps! 
Quatre anys i quatre mesos, jo crec que és temps per parlar, per pensar-se les 
coses i estudiar-les. 
 
Deia el regidor que han disminuït els ingressos de l’Ajuntament, jo diria i la 
ciutadania també que és per això que és important revisar i tenir en compte 
l’estructura impositiva. Deia que mantenim el tipus de l’IBI sense dir que 
mantenir el tipus de l’IBI implica una puja de l’IBI d’entre el 10 i el 11% per 
rebut. 
 
Intentar amagar-ho amb el discurs, no em sembla adequat, sobre tot quan es 
va dient que som un poble que en èpoques dures de crisi hem mantingut el 
rebut baix. I és què potser a l’any 2011 no estem en una època dura de crisi? 
Per a molta gent és l’any més dur de la crisi. Ha deixat de cobrar subsidi d’atur 
o es troba en situacions molt més complicades. 
 
Per això la manca de diàleg, les preses aparents i el voler mantenir l’estructura 
impositiva, doncs, nosaltres votarem en contra. Votaré en contra d’aquestes 
ordenances. 
 
Per altra banda, també vull fer esmena d’un cas particular, d’una associació 
que considerava que estava malament ubicada en el grup de la recollida 
d’escombreries. Jo vaig demanar si això era possible de modificar-ho, si es 
podia estudiar i la resposta que vaig tenir és que es necessitava fer un estudi 
de costos per veure si es podia treure aquesta associació d’aquest grup i 
passar-ho a un altre i que, en tot cas, seria d’aquí a l’any que ve. 
 
A veure! Sense entrar a valorar si s’ha de canviar o no. L’associació aquesta     
-sense ànim de lucre- està en desavantatge respecte altres associacions que 
ocupen espais municipals i que, per tant, no paguen les deixalles. A més a 
més, està situada en un grup en el qual se la va posar pensant que era el grup 
més adequat, però és un grup en el qual les associacions sense ànim de lucre 
no hi són. Podria estar en el cero, podria estar en l’u o en el dos. D’alguna 
manera algú va decidir que havia d’anar a aquest grup on està ara. No es tracta 
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de fer un estudi de costos sinó d’intentar estudiar el tema i veure si procedeix 
canviar  o com no respondre d’una altra manera a aquesta associació.” 
 
Pren la paraula la senyor Romano: 
“Bona nit. El nostre grup creu que aquestes ordenances fiscal s’han fet ràpid, 
sense imaginació, sense massa sentit comú i passem tots per l’embut i així  
tirem endavant. 
 
Creiem que la situació actual de crisi que pateix l’Ajuntament també la pateix el 
ciutadà de Caldes. Creiem que posar més pressió fiscal al ciutadà és un error. 
Creiem que aquestes ordenances havien d’haver-se fet amb diàleg amb tots els 
grups polítics. Avui crec que ens heu presentat –a les tres- una modificació de 
les ordenances fiscals i creiem que així no es poden fer unes ordenances. 
Creiem que el ciutadà ho està patint tant o més que l’Ajuntament de Caldes i 
creiem que la pressió fiscal al ciutadà és una injustícia i creiem que aquestes 
ordenances fiscals no s’han fet de la manera que es mereix el ciutadà de 
Caldes. 
Per tant el nostre vot serà en contra. Gràcies.” 
 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“Gràcies. Jo volia demanar un aclariment al regidor abans de poder fer la meva 
intervenció, perquè depèn de la resposta que ens doni sobre aquesta serà una 
o una altra. 
 
Pel que fa a les taxes i el que es preveu cobrar als ciutadans per aquestes 
taxes, ens veu passar els estudis de costos d’aquests serveis i en aquests 
estudis de costos ens deien que majoritàriament són deficitaris. Hi ha serveis 
en què el dèficit és d’un 93% en canvi hi ha d’altres en què el dèficit és d’un 
1,28%. La pregunta concreta és quin criteri hi ha per mantenir un dèficit del 
90%, del 20%. Quin és el criteri que s’ha aplicat per fer més deficitàries unes 
taxes que unes altres. Gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Mentres que el regidor busca aquesta informació dir-li que com vostè ja sap 
les taxes han de cobrir com a mínim la totalitat del servei. No pot ser que es 
faci negoci amb un servei públic, però no hi ha un límit inferior en la cobertura 
d’aquest servei, per tant, pot haver-hi aquestes desviacions tant grans en 
determinades taxes. 
 
La taxa de deixalles cobreix un 91, 92% del cost net i altres taxes com vosté ha 
dit es cobreixen amb un percentatge inferior. Hem de tenir en compte que les 
taxes que es cobreixen amb aquest percentatge inferior són taxes que en el 
seu global, en la seva xifra concreta, tenen una repercussió relativament petita. 
La taxa que de llarg té més repercussió és la de recollida i tractament de 
deixalles i aquesta taxa és la que té uns dels percentatges de cobertura més 
elevats.” 
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Pren la paraula la senyora Coll: 
“Mentres el regidor busca, li dic que jo no qüestionava de cap manera que la llei 
no preveia. La única cosa que limita la llei a les taxes és el tope màxim que 
pots cobrar. El que jo tampoc qüestiono és que hi ha taxes deficitàries. La 
pregunta concreta és perquè unes són més deficitàries i quin és el criteri polític 
per decidir posar més recursos en un servei que en un altre servei. “ 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“El criteri és la repercussió total que té el cobrament de cada taxa. Com deia la 
taxa de recollida és la que dóna repercussió en quant a nombre absolut de 
recaptació i, per tant, creiem que és la que ha de tenir una taxa de cobertura 
més elevada. Perquè si en comptes de cobrir el 93% estiguéssim cobrint el 20 
o el 30% que estem cobrin en altres taxes, seria un dèficit molt difícil de 
suportar per l’Ajuntament. Per tant, el criteri polític és aquest. La repercussió 
final en els números dels ingressos de l’Ajuntament.” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“En tot cas tractant les taxes en concret. Per exemple el servei de guals que 
assumeix l’Ajuntament és més de cent mil euros, per exemple. Home, si és poc 
o molt tot és qüestionable. Que l’usuari no es faci càrrec d’això i que s’hagi de 
fer càrrec la ciutadania que no té ús d’aquest servei o el cementiri... és una 
qüestió per la qual no s’ha de tenir només aquest criteri sinó també el benefici 
que suposa, o no, per la persona, el rebre aquest servei o la necessitat, o no, 
de rebre’l, imperiosament o optativament –per entendre’ns-. 
 
D’altra banda entraria a considerar el global d’aquesta proposta que avui es 
porta a aprovació. 
Per una banda se’ns a explicat que a les taxes l’increment que es planteja és 
un 3% de l’IPC de Catalunya al mes de setembre, de manera general en totes. 
Ens explicàveu que els impostos no han modificat el seu increment, malgrat 
que el coeficient de l’IBI no s’incrementa, l’increment segueix existint. 
 
També ens veu explicar que l’Impost de Vehicles ha incrementat en el tipus el 
màxim legal previst per la llei que és del 2%. Fins ara el 2% de coeficient 
només el teníem pel que fa els vehicles de més potència –entenen que eren 
vehicles més luxosos- i que es mantenia una diferència a totes aquelles 
persones que tenien un vehicle més utilitari, amb una potencia inferior al 1,9. 
No crec que suposi, a nivell d’ingressos, una gran diferència, però semblava 
que es tenia en compte les necessitats del transport.  
 
Amb la plusvàlua està bé. Hem rebut aquesta documentació avui a última hora 
per correu electrònic. Nosaltres ja teníem por que ens volguéssiu colar lo del 
IBI del primer any –ho mantenim igual i no puja, i després pujava bastant ja que 
no es podia aplicar la reducció legal de la base imposable- finalment han fet 
aquesta modificació entenen que el que s’acabarà ingressant de plusvàlua. No 
hem tingut temps de comprovar aquestes dades i confiem que són correctes, 
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però ho celebrem ja que en un primer moment vam pensar que era una mica 
exagerat en aquests moments fer aquest increment tant elevat. 
 
També volia transmetre -ja que és el compromís que hem prés amb aquesta 
associació sense ànim de lucre i que ha comentat el company d’Iniciativa-, el 
fet de modificar el seu grup en la taxa de recollida de deixalles. Ens a sembla 
que certament el fer un esforç al tenir un local propi i de pagar-ho, val la pena 
que no hagi de fer el sobreesforç de pagar taxa. 
 
També entenem que la taxa de deixalles no grava si ets una associació sense 
ànim de lucre, o no, però per l’explicació que ens a fet és que la quantitat de 
residus que genera és mínima. Tampoc és que sigui una activitat per generar 
una gran volum de residus.  Ens sumem a la petició que hagi aquesta 
modificació al respecte, canviar de grup aquestes associacions que encara que 
no estan exemptes la quantia que s’imputaria seria inferior. 
 
Per últim, creiem que s’han fet modificacions que no compartim i que caldrien 
d’un debat més ampli per la situació econòmica així ho exigeix. 
 
Sé que poden fer el que vulguin ja que tenen els vots suficients, però  no 
deixem de pensar que el moment que vivint és prou important com per intentar 
aconseguir més consens. Especialment quan en aquests moments no s’ha 
volgut estudiar diferents bonificacions que hi poden haver en els impostos 
municipals i en les taxes per aquelles persones que ho puguin estar passant 
més malament. Bonificacions en l’IBI –podríem estudiar si la quantia del valor 
cadastral de l’habitatge per rebre una bonificació de famílies nombroses és 
l’adequada o no en aquests moments- qüestions que portades al debat i amb 
un temps treballat no tindrien que portar més problemes que intentar arribar a 
un acord i fer de les ordenances una qüestió més justa per a tots. 
 
Augmentar-les de forma lineal al final és simplement un tràmit per augmentar-
les un percentatge sense arribar al fons de la qüestió. Lamentem que se’ns 
digués en aquesta trobada del divendres anterior a la Comissió Informativa  
que no havia hagut temps –quant l’alcalde ha estat regidor d’Hisenda durant 
quatre anys- i crec que hauran traspassat informació que temps hi hauria hagut 
prou, per entrar en més profunditat en el contingut de les mateixes. 
 
Per tot el que he exposat el nostre vot serà contrari a aquestes ordenances.” 
 
 
 
Pren la paraula el senyor Serra: 
“Evidentment compartim el mateix paré que la resta de forces. Els companys 
de consistori  sense entrar a analitzar al detall el fons de la qüestió sí que 
entenem que han descuidat un xic les formes. No voldria emetre cap judici 
d’opinió al respecte. Però en aquest cas s’ha demostrat clarament que les 
preses són males conselleres. 
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Entenem que les preses en aquest cas han estat pràcticament inevitables pel 
que ens suposarà després. Però sí que es cert que s’hauria pogut disposar 
d’un major marge per poder tracta determinats assumptes amb més detall. En 
aquest cas sí que hagués estat més que important. 
 
Des de Convergència i Unió en sumem igualment a la petició que se’ns ha 
traslladat, doncs perquè hi hagi aquest caràcter de bonificació a les entitats 
sense afany de lucre en el grup cero. Entenem que és un reclamació històrica. 
El mateix podríem dir dels autònoms que per temes fiscals tenen domiciliat la 
seva activitat a casa i evidentment estan pagant una doble taxa –pel seu 
habitatge i per la seva activitat-, entenem que amb bona voluntat tot és 
revisable.  
 
El que sí que li demanaria són dos aclariments molt puntuals. Un aclariment 
relatiu al fet que ens ha comentat en la seva intervenció referent el deute que 
es quantificava de les administracions cap a aquest consistori era de dos 
milions d’euros. Li agrairia que encara que sigui de manera genèrica ens pugui 
especificar en quines partides estan quantificades aquests deutes i per altra 
bada com a segona petició que ens aclareixi el motiu pel qual s’utilitza l’IPC del 
mes de setembre en lloc d’un interanual. Entenc que és un criteri però 
m’agradaria saber aquest criteri en base a què. Gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies per les seves intervencions. Abans voldria fer una reflexió prèvia 
abans d’entrar en les respostes més concretes. 
Tots els que estem aquí ens hem presentat a unes eleccions i tots els que 
estem aquí érem conscients que a qui li toqués governar aquesta vegada li 
tocava prendre decisions difícils, complicades i impopulars, aquesta és una 
d’elles. Aquesta és la primera decisió que ens toca prendre aquesta legislatura i 
que no ens agrada prendre, que és augmentar més l’esforç fiscal a la 
ciutadania, però nosaltres estem aquí per prendre decisions ja sigui decisions 
agradables o desagradables. Per tant, no ens hauria de tremolar el pols a l’hora 
d’haver de prendre decisions impopulars sent conscients del que això significa i 
pot significar de cara al futur.  
 
Tot i això, tal com a explicar el regidor, no ho fem perquè sí. Hi ha uns motius 
que vostés poden compartir o no, però que penso que son prou objectius com 
per poder compartir el fons de la problemàtica i, per tant, quan hi ha un 
problema el que hem de fer és buscar solucions possibles i viables. I el que 
intentem fer amb aquesta proposta d’ordenances és intentar trobar solucions 
per mantenir les finances d’aquest ajuntament sanejades que no serà gens 
fàcil. 
 
Com deia el regidor d’hisenda, durant el 2011 han caigut empicat alguns 
ingressos per impostos –de fet ja fa anys- però durant el 2011 aquest descens 
ha estat superior. Donaré algunes dades com l’Impost de construccions i obres 
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en relació a l’any passat baixarà molt probablement un 90%. En aquests 
moments portem recaptats en aquest concepte 23.812,53 euros. Ara tenim un 
saldo positiu, en el mes de juny teníem un saldo negatiu. Què vol dir això? Que 
havíem retornat més llicencies d’obres que no pas les que havíem donat. 
Estem retornant llicències d’obres dels anys 2008-2009-2010, perquè com 
saben quant s’atorguen les llicències d’obres tenen un termini per iniciar les 
obres de tres anys i en aquest cas hi ha moltes sol·licituds de llicencies ja 
concedides i cobrades que s’han tornat endarrere i s’han de retornar aquests 
impostos. 
 
Per tant, aquesta primera meitat de l’any teníem un saldo negatiu en l’impost de 
construccions i obres, jo no sé si això s’havia vist mai. Jo no ho he vist mai. 
Només porto quatre anys aquí. Hi ha qui porten més anys i segurament ens ho 
podran dir, però segurament una situació com aquesta no s’havia vist mai. 
 
Aquesta recaptació ha baixar un 90% respecte l’any passat, però en relació al 
període 2006-2011 ha baixat un 97%. Per exemple l’any 2006 en concepte 
d’imposts de construccions es van recaptar gairebé 900.000 euros, aquest anys 
2011 recaptarem al voltant de 25.000 euros. Per tant 875.000 euros de 
diferència. 
 
Pel que fa a la plusvàlua en dades estimades en relació amb l’any passat 
portem recaptat un 60% menys en relació a l’any passat. Això vol dir 534.808, 
39 euros. L’ any passat –el 2010- vam tenir un rècord de recaptació en aquest 
impost, 1.659.958 euros, això vol dir que acabarem l’any amb uns ingressos 
d’un milió d’euros inferior en concepte de plusvàlua. L’any passat vam tenir 
aquest rècord perquè hi havia una bonificació fiscal en aquest impost que es va 
acabar el 31 de desembre de 2010.  
 
Pel que fa a l’Impost de l’IAE un 12% menys en relació a l’any passat. Per tant 
si vostés sumen un 12% menys vol dir una diferència d’aproximadament 
120.000 euros. Per tant, si van sumant veuen la caiguda dramàtica dels 
ingressos pel que fa a impostos. 
 
Però és que hi ha més. Estan caient les transferències de l’Estat i a més a més 
com també s’ha dit hem de retornar aquell famós milió d’euros aram del mal 
càlcul i de la mala praxis de l’administració de l’Estat i, a més a més, es preveu 
que la liquidació del 2010, dels comptes de l’Estat, també sigui negativa. Per 
tant, aquest milió d’euros a tornar, s’inflarà encara més per culpa d’aquesta 
mala gestió que ha fet l’Estat, que pretén donar lliçons de com s’han de fer les 
coses per la resta d’administracions i no predica gens amb l’exemple. 
 
En quant a transferències de l’Estat, perquè es facin una idea, durant l’any 
2008 vam cobrar 3.243.261,31 euros, aquest anys cobrarem 2.877.953,16 
euros, per tant 400.000 euros menys que l’any passat. 
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La resta d’administracions ens paguen tard les subvencions quan les paguen, 
quan no les retallen o directament quan no les eliminen. Ahir vam tenir la 
sorpresa que aquest any la Generalitat ha decidit no treure subvencions per 
beques de menjador a les escoles bressols. No és que les retallin és que les 
han eliminat. Han retallat les subvencions a les escoles bressols, a les escoles 
de música. Això vol dir que mentre que no es prenguin mesures, tot el que no 
paga la Generalitat ho ha de pagar l’Ajuntament. Per tant, més dèficit. 
 
Això ens està generant un problema gran de tresoreria. Fins ara teníem 
acumulat un romanent important que s’ha anant disminuint perquè moltes 
d’aquestes subvencions no arriben. Abans el senyor Serra preguntava que 
quins tipus de subvencions. Doncs, algunes en depesa corrent però 
bàsicament en inversions. Vosté sap que tenim la Llei de barris, estem cobrant 
certificacions amb un retard d’una mitjana de 13 mesos. És a dir, les obres es 
fan, l’Ajuntament paga i si estem de sort al cap de 13 mesos cobrem de la 
Generalitat. Per tant, això genera unes tensions a tresoreria molt importants. Al 
mateix passa amb el Pla Únic d’Obres i Serveis i amb altres subvencions de 
despesa corrent que aquestes sí que tenen un volum menys important. 
 
Com s’ha dit també, aquest ajuntament i el govern de l’anterior legislatura, ja va 
fer en el seu moment un esforç, entenen la dificultat de les circumstàncies del 
context econòmic. Aquest esforç va ser congelar l’augment de l’IBI l’any passat 
i fa dos anys. Malgrat aquesta congelació no hi va haver cap grup polític que 
ens recolzés en aquesta mesura i votés a favor de les ordenances. Per tant, la 
conclusió és que fem el que fem no hi ha cap grup polític que recolzi el govern 
municipal a l’hora de fixar els impostos i les taxes. I això passa a Caldes de 
Montbui i passa probablement a la majoria d’altres consistoris del país. 
 
En agradaria continuar fent l’esforç que vam fer l’any passat i l’altra, o sigui 
reduir el tipus de gravamen per tal que l’increment net mitja dels rebuts fos 
cero, o gairebé cero, però amb aquestes dades que els hi acabo de donar, 
vostés entendran que és molt difícil continuar amb aquest nivell d’ingressos. 
Per tant, alguna cosa s’haurà de fer. I malgrat no tocar el tipus de gravamen, 
tenim pràcticament el tipus més baix de la comarca, estem al 0.49. Sabem que 
l’interval va de 0.4 a 1.3. 
Jo que he estat parlant amb molts alcaldes, regidors i els hi he estat preguntant 
quin tipus de gravamen de l’IBI tenien, no m’he trobat cap que m’hagi dit una 
xifra inferior a la de Caldes. Per tant, malgrat que no toquem això continuem 
sent un dels ajuntaments que té un tipus de gravamen més baix, gairebé tocant 
el límit inferior.  
 
També cal dir que l’última revisió cadastral que es veu que afecta els rebuts de 
l’IBI és del 2006, però l’anterior a aquesta va ser fa 20 anys endarrere. Per tant, 
els valors estaven absolutament desfasats. L’any 2006 va sortir per tant un 
volum de valors cadastrals molt elevat i el que es va decidir va ser repercutir 
aquell creixement del 10%. Repercutir-lo en 10 anys, de manera que a l’2016 
s’arribi al valor cadastral  que va sortir fruit d’aquella revisió.  
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Per tant, el que fem aquest any és retornar la idea inicial del 2006 que era 
diferir l’augment del 100% en 10 anys, per tant, un 10% cada any. 
 
Però malgrat l’any que ve, augmentem els ingressos per la via de més 
recaptació en quan a impostos i taxes, malgrat això ens tocarà retallar la 
despesa. Perquè sinó no quadrarem el pressupost. I això que tindrem un 
augment important en els ingressos, però això no vol dir que no haguem 
d’intentar millorar, racionalitzar la despesa, tot i que com a dit el regidor, farem 
un esforç per mantenir la prestació de servei al mateix nivell d’aquests anys, 
que és un nivell molt elevat en relació a altres pobles de les rodalies. 
 
Per tant, toca prendre decisions molt valentes, toca prendre decisions molt 
desagradables i això és el que portem avui al ple. Plantegem aquestes 
decisions que a nosaltres ens agradaria d’haver de no prendre, però ens veiem 
obligats a prendre perquè s’ha d’adreçar la situació de caiguda empicada 
d’ingressos i no hi ha masses vies, no hi ha masses alternatives.  
 
Evidentment la via és ajustar les despeses, això ho estem fent des de fa uns 
anys, estem contenint la despesa global i en la majoria de partides l’estem 
reduint però es que encara tocarà fer-ho més a partir d’aquest any. És per això 
que a nosaltres ens agradaria demanar comprensió. Nosaltres demanem esforç 
i també voldríem rebre una mica de comprensió per part de la resta de forces 
municipals ja que el moment és complicat i amb els moments complicats és 
quan més generositat i més magnanimitat s’ha de demostrar. Per tant, com 
més plegats hi anem, i més units en aquestes qüestions per superar aquests 
moments complicats, segurament més aviat sortirem d’aquest forat. 
 
Pel que fa a les preguntes més concretes li passaré la paraula al senyor 
Marañés.” 
 
Pren la paraula el senyor Marañés: 
“Em demanen consens. Jo em comprometo de cara a l’any que ve a tindre 
aquest consens. També els hi haig de dir que si és el mateix consens del que jo 
tinc coneixement no sé si servirà. 
Del que jo tinc coneixement és de l’any 2006 i em sembla que no va servir de 
molt. 
 
Pel tema que fa a les entitats sense ànim de lucre, la taxa de deixalles és una 
taxa que de cara a l’any que ve s’ha de reformar i vem prendre la decisió 
d’incorporar-les de cara a l’any que ve. Aquest canvi no és un canvi que es 
pugui fer d’avui per demà, té un procés i s’havia d’argumentar i no disposaven 
de temps. Els van entrar una instància fa un mes però no disposàvem del 
temps necessari per poder realitzar aquest canvi.  
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Les modificacions de les Plusvàlues són simplement un canvi de lèxic, al fi i al 
cap la plusvàlua queda la mateixa, amb l’augment del 3%, ha estat un 
problema de lèxic.  
 
La decisió de l’augment de l’IPC del mes de setembre és la que s’ha seguit 
cada any. Sempre s’ha prés la decisió d’aplicar l’augment del mes en el qual 
s’estan revisant les taxes. Per això vaig creure coherent respectar-la. I les 
quantitats exactes si de cas demà li farà arribar un correu detallant cada una, ja 
que no disposo de la informació ara mateix. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“L’IPC de setembre és l’IPC interanual, s’agafa de setembre a setembre. No és 
la proporció de gener...” 
 
Pren la paraula el senyor Serra: 
“És per això que ho preguntava. Ha semblat com si només fos el mes en curs, 
quan penso que el criteri més adequat és seguir l’interanual de setembre a 
setembre.” 
 
Pren la paraula el senyor Olondriz 
“Després d’aquest discurs d’ètica política on heu dit que preneu decisions 
fermes, valentes i difícils sols, però les preneu sols perquè voleu.  
 
En una setmana no es poden discutir i consensuar unes ordenances. Penseu 
que el discutir, parlar, negociar unes ordenances no ha de portar de forma 
automàtica un vot a favor. Si el 2006 va haver un procés realment, molt més 
participatiu pel que fa a l’oposició que ara, i no es va arribar a cap acord, això 
no vol dir que no es valori el fet d’haver-ho negociat. 
 
Parlaves de situacions mai vistes a Caldes. La gent més gran ho podria 
explicar. Només cal mirar els números, els números de l’Ajuntament estan ven 
registrats i enquadernats per veure el que ha passat. No cal anar a la memòria 
personal de les velles glòries. Segurament no ha hagut una situació com 
aquesta i amb això coincidim. I coincidim que s’han de prendre decisions difícils 
i dures però heu volgut prendre-les sols. Què més voleu? Que us votem a tot 
que sí a cegues. Doncs, a cegues no ens agrada. Els meus arguments per 
votar en contra han estat bàsicament aquest de la no participació en cap de les 
vostres decisions i que amb quatre anys i quatre mesos o durant els anys de la 
crisi no s’ha fet un estudi profund de canvi estructural de les ordenances. Si us 
heu fixat no he fet cap menció dels imports més enllà d’aclarir una cosa que el 
regidor no havia dit i era que l’IBI puja un 10%, i no com a crítica sinó com 
informació.” 
 
 
Pren la paraula la senyora Romano: 
“Creiem que tots els partits tenim idees i que la solució no és augmentar la 
pressió fiscal. Segurament el partit Socialista i Iniciativa per Catalunya, 
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Convergència  i Unió i el Partit Popular tenim noves idees i tenim ganes de 
treballar amb vosaltres perquè les coses impopulars no siguin només vostés. 
Vosaltres us tanqueu en banda. Sou deu i teniu majoria absoluta i d’aquí no 
sortiu. Creiem que aquesta no és la manera amb la situació que viu el país. 
Gràcies.”  
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“No sé si la seva intervenció a vingut deguda per intervencions prèvies que 
haguéssim pogut fer des de l’oposició perquè jo ara no ho recordo, però sembla 
que ningú ha entrat a considerar increments en un sentit global. 
 
És més, saber la situació econòmica dels ajuntaments avui en dia no costa 
gaire. Hi ha que estan pitjor que aquest, potser hi ha que estan millors, no és 
qüestió de fer comparatives, però sí és cert que la situació econòmica és 
complicada per tothom. Per poder prestar serveis s’ha de tenir ingressos, això 
no crec que càpiga al cap de ningú que es puguin donar serveis sense diners. 
Però també és veritat que quan algú aplica impostos, taxes, quan algú està 
aprovant unes ordenances fiscals, també decideix qui ho paga. No estem en 
contra que es paguin impostos al contrari, creiem en els serveis públics.  
 
Podem tenir un criteri diferent en qui ha de pagar més. Qui ha de fer un esforç 
més gran. El nostre partit està en contra de l’eliminació de l’Impost  de 
patrimoni per les fortunes. Creiem que justament en aquest moment eliminar un 
impost dels que tenen més no és el moment oportú de fer-ho. Crec que la gent 
que té diners són els que tenen que fer major esforç. El que no es pot demanar 
és fer el  mateix esforç als que ara estan passant pitjors situacions per 
qüestions laborals, que aquells que estan en un moment millor. I amb un estudi 
amb profunditat i amb la reflexió de tots podríem posar més el pes d’aquestes 
ordenances fiscals en quan a aquells increments  en aquells que tenen més 
recursos. Afavorir mitjançant subvencions a aquelles persones que estan 
passant uns moments més complexes.  
 
Pertanyem a un partit que creu que no s’han de deixar de pagar impostos sinó 
que han de pagar més el que més tenen i n’han de pagar menys els que menys 
tenen. Aquesta política fiscal ha d’estar més acord amb la capacitat del ciutadà 
que no pas amb aquest creixement percentual en tots els impostos i taxes. 
 
Aquesta era la nostra intervenció. No qüestionàvem que hi hagués o no hi 
hagués un increment en aquestes ordenances que avui es porten a aprovació, 
sinó el que creiem és que el moment ho requeria era d’un estudi en totes 
aquelles modificacions, bonificacions que ens ajudes a ser més justos amb qui 
menys té. I qui tingui la sort de tenir més que col·labori en què podem continuar 
prestant aquests servies a Caldes que dins ara hem estat gaudint a Caldes. 
Aquesta nova intervenció era per aclarir per si no s’havia interpretat prou el que 
nosaltres volíem considerar.” 
 
Pren la paraula el senyor Serra: 
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“Diverses puntualitzacions. Una puntualització important és que la nostra 
formació està perfectament preparada per parlar de què és haver de prendre 
decisions impopulars. Per si algú les està aplicant dia a dia són els nostres 
companys. 
 
M’alegra que coincideixi amb el nostre criteri que de cara a l’any vinent caldrà 
aplicar reducció de despesa, o retallada –poden dir-ho obertament-. El mateix 
que estem aplicant en altres àmbits. 
 
Sí que és important un matís. Ens agradaria conèixer respecte el que suposa 
dins de la globalitat d’ingressos per taxes municipals el percentatge que aquest 
suposa el descens en recaptació, precisament per l’Impost d’Activitats 
econòmiques, la Plusvàlua municipal i l’Impost de Construccions. És important 
tenir-ho detallat el que suposa dins d’un percentatge d’ingressos globals 
aquesta disminució pels següent: perquè vosté ens ha fet referència abans que 
hem vist reduït de manera escandalosa l’Impost de Construccions, ha passat 
exactament el mateix amb la plusvàlua, cal dir que tots dos van lligats i de 
retruc l’Impost d’Activitats Econòmiques. El sector de la construcció en aquest 
país s’han anat a n’oris. El 15% del producte interior brut de l’Estat ha 
desaparegut. L’obra que s’està fent és en gran majoria obra pública. Però el 
que ens amoïna és que el nostres ajuntaments principalment tinguin un 
percentatge d’ingressos en concepte de taxes tan elevat que depèn únicament 
d’aquests impostos. És significatiu d’un tipus de política.  
 
M’agradaria que entre tots plegats fóssim capaços de trobar una dada molt 
significativa; a quan pujava la recaptació en quan a Impost de Construccions el 
mes de juliol de 2007 quan érem al cim del moment bo del sector de la 
construcció en aquest país. Aleshores ningú es queixava i és evident. Això 
també ens a de fer reflexionar a tots plegat. Quan abans el hi feia referència de 
que nosaltres no entrarem en el fons sinó en les formes, em referia en certa 
part a que nosaltres i la nostra formació hem donat suport explícit al llarg de la 
darrera legislatura respecte les taxes municipals.  
 
En quan a l’afan que tenim de voler ser coherents, la nostra formació avui 
s’abstindrà en al votació. Agafin aquesta exempció com un suport a les 
ordenances fiscals perquè l’esforç l’hem de fer entre tots. El que cal és que tots 
plegats siguem coherents. Deixant de banda les formes.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Jo no sé a què es refereixen en quan a canvi estructural a les ordenances. No 
sé que vol dir. A les ordenances no poden haver gaires canvis estructurals. 
Vostés saben que les bonificacions en els impostos estan taxades, l’autonomia 
local en aquest sentit és absolutament limitada i les ordenances parteixen del 
principi que s’han de repercutir el màxim cost al servei. Per tant, canvi 
revolucionaris i estructurals tampoc hi ha gaire espai. Es poden fer petites 
millors, petits ajustos, però en qualsevol cas mentre no canviï la Llei d’Hisendes 
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Locals, canvis estructurals en les ordenances fiscals un ajuntament no les pot 
fer. 
 
Això s’ha d’explicar perquè si s’expliquen les coses d’una altra manera podem 
induir a errors pels que ens estiguin escolten. Nosaltres no podem inventar un 
altre impost, això està taxat i previst a la Llei d’Hisendes Locals com tampoc 
podem inventar cap taxa ja que al darrera ha d’haver un estudi detallat de 
costos. 
 
Vostés insisteixen en la manca de diàleg, han tret una altra vegada la majoria 
absoluta, perquè els interessa fer veure que nosaltres estam aquí parapetats 
darrera d’una muralla i no escoltem a ningú ni tenim interès per veure a ningú. 
Això  no és així però en tot cas és la seva paraula contra la nostra. Jo crec que 
el nostre tarannà ja és prou conegut i segurament a la gent li costarà creure 
això que vostés diuen. Probablement i això sí ho reconeguem que han hagut 
pocs dies per treballar conjuntament les ordenances però coneixen aquella dita 
catalana que diu: “El gat escaldat de l’aigua calenta fuig”.  
 
Efectivament jo vaig ser regidor d’hisenda en els darrers quatre anys i recordo 
perfectament com l’any 2009 per preparar les ordenances del 2010 vam fer un 
procés amb una mica més de temps, vam poder dialogar més i recordo com 
persones que en aquests moments s’estan queixant en aquesta sala de que no 
hi ha participació no venien a les reunions. I persones que venien no feien cap 
proposta. De la mateixa manera dic que va haver persones que van venir, van 
fer propostes i algunes van acabar incorporança. Per tant, vull matisar això. Les 
paraules costen poc de dir-les però estaria bé que s’ajustessin al màxim 
possible a la realitat.” 
 
Pren la paraula el senyor Olondriz: 
“Ha estat una al·lusió clara i directa i voldria...” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“No ha estat per vosaltres que sí veu venir i algunes de les vostres propostes 
es van acabar incorporant.” 
 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  [10 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); 3 abstencions de 
CIU (3); i 4 vots en contra del PSC (2); del PPC (1); i d’ICV-EUiA (1)], 
    

            ACORDA: 

Identificació de l’expedient 
 
Expedient de l’Àrea de Serveis Econòmics número 49/2011 relatiu a l’aprovació 
de la modificació d’ordenances fiscals. 
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DICTAMEN: 

Antecedents 
 
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el 
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals 
reguladores dels tributs locals. 
 
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-
se simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició.  L’article 16.1 
del text legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a 
mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i 
d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 
 
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran 
de contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 
 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals 
resulta necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la 
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de 
complir la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió 
dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans. 
 
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General 
Tributària, i  l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals 
possibiliten que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària 
general al règim d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió 
aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les 
modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General, redactada a l’empara 
de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del 
Règim Local. 
 
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances 
fiscals municipals obeeixen al compliment de les previsions normatives 
esmentades anteriorment. 
 
En els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de 
la Llei reguladora de les Hisendes Locals, es posa de manifest el valor de 
mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial 
del domini públic local en cadascun dels supòsits que originen la imposició de 
taxes o la modificació de les seves tarifes. 
 
S’ha verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o 
realització d’activitats administratives de competència local que s’imposen o es 
modifiquen, l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, 
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del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu 
l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
En l’expedient hi consta la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria 
General i de la Intervenció. 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer.  Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de 
Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que 
haurà de regir per a l’exercici 2012 i següents.  
 
Segon.  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2012 i següents la 
modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen: 
 
- Ordenança fiscal núm. 3 – Reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció 
Mecànica 
 
- Ordenança fiscal núm. 5 – Reguladora de l’Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres. 
 
- Ordenança fiscal núm. 8 – Reguladora de la taxa per serveis especials de 
vigilància i altres motivats per espectacles públics i grans transports. 
 
- Ordenança fiscal núm. 9 – Reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua. 
 
- Ordenança fiscal núm. 10 – Reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys 
d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, 
estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues. 
 
- Ordenança fiscal núm. 11 – Reguladora de la taxa per les entrades de 
vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per aparcament, 
càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena. 
 
- Ordenança fiscal núm. 12 – Reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys 
d’ús públic amb taules i cadires i l’ús de la via pública amb caixers automàtics o 
caixers permanents amb finalitat lucrativa. 
 
- Ordenança fiscal núm. 13 – Reguladora de la taxa per la instal·lació de 
quioscos en la via pública. 
 
- Ordenança fiscal núm. 14 – Reguladora de la taxa per parades, barraques, 
casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terreny d’ús públic i 
indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic. 
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- Ordenança fiscal núm. 15 – Reguladora de la taxa pel servei de clavegueram. 
 
- Ordenança fiscal núm. 16 – Reguladora de la taxa per retirada de vehicles 
abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública. 
 
-  Ordenança fiscal núm. 17 – Reguladora de la taxa per expedició de 
documents administratius. 
 
- Ordenança fiscal núm. 18 – Reguladora de la taxa per la prestació de serveis 
en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis funeraris de 
caràcter local. 
 
- Ordenança fiscal núm. 19 – Reguladora de la taxa per recollida, tractament i 
eliminació d’escombraries i altres residus urbans. 
 
- Ordenança fiscal núm. 20 – Reguladora de la taxa per la tinença, captura i 
manutenció d’animals domèstics. 
 
- Ordenança fiscal núm. 21 – Reguladora de la taxa per llicències o la 
comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme. 
 
- Ordenança fiscal núm. 22 – Reguladora de la taxa per la prestació de serveis 
d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través 
del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable 
i pels controls posteriors a l’inici de les activitats. 
 
- Ordenança fiscal núm. 23 – Reguladora de la taxa per visites als museus i la 
realització de tallers educatius. 
 
Tercer. Indicar que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i 
Recaptació dels ingressos de dret públic municipals a què es refereix l’acord 
primer, així com el text de les Ordenances que s’especifiquen seguidament, és 
coincident en tot allò que constitueix prescripció legal d’obligatòria i general 
aplicació amb el model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al 
Butlletí Oficial de la Província de 29 de setembre de 2011: 
 
- Ordenança fiscal núm. 3 – Reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció 
Mecànica. 
 
- Ordenança fiscal núm. 5 – Reguladora de l’Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres. 
 
 
Quart. Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2012, seran objecte de publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província sota els criteris següents: 
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1) Es publicarà la relació d’Ordenances que es deroguen i s’aproven per primer 
cop. 
 
2) Es publicarà el text íntegre de les ordenances fiscals o dels articles que 
resultin modificats segons s’indica en l’article 17 del text refós de la llei 
Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, per aquelles Ordenances que no són coincidents amb el model 
aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província 
de 29 de setembre de 2011. 
 
3) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria 
per part de l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model 
proposat i aprovat per la Diputació de Barcelona per aquelles Ordenances, el 
text de les quals és coincident amb el model aprovat per la Diputació de 
Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 29 de setembre de 
2011. 

 
4) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de 
Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 29 de setembre de 
2011, es farà pública l’adaptació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i 
Recaptació dels ingressos de dret públic municipals. 
 
Cinquè.  Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors 
acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals 
aprovades de nou o modificades durant el termini de trenta dies hàbils, 
comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el 
Butlletí Oficial de la Província. 
 
Sisè. Publicar, així mateix, en un diari de màxima difusió de la província, 
l’anunci d’exposició pública dels acords d’aprovació provisional d’imposició i 
modificació d’Ordenances Fiscals. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances fiscals, els qui tinguin 
un interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del 
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les 
reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició 
pública, si no s’han presentat reclamacions, els acords adoptats restaran 
definitivament aprovats. 
 
 
3. RATIFICAR EL SORTEIG DEL DIA 24 D’OCTUBRE DE 2011 RELATIU AL 
NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS PER A 
LES ELECCIONS GENERALS DE DATA 20 DE NOVEMBRE DE 2011. 
 
Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 
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No hi ha intervencions. 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents [17 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); de CIU (3); del 
PSC (2); del PPC (1); i d’ICV-EUiA (1)], 
 

            ACORDA: 

Identificació de l’expedient 
 
Expedient de secretaria número SGGE201100086, relatiu al sorteig dels 
membres de les meses electorals per a les eleccions generals de 20 de 
novembre de 2011. 
 

DICTAMEN: 

 

Antecedents 
 
En la sessió pública de data 24 d’octubre de 2011, degudament notificada als 
caps dels grups polítics del Consistori i tal i com preveu la Llei Orgànica del 
Règim Electoral General, en endavant LOREG, s’ha dut a terme el sorteig 
públic per a l’elecció dels membres titulars i suplents que han de formar part de 
les meses electorals del proper dia 20 de novembre de 2011, amb motiu de 
les Eleccions generals. 
 
Per fer aquest sorteig s’ha tingut en compte el cens electoral i s’ha fet una 
discriminació d’acord amb el que fixa l’article 26 de la LOREG, és a dir, s’han 
agafat només les persones entre 18 i menors de 70 anys.  
 
Per tant, per raó d’edat, s’han exclòs les persones que a data de 24 d’octubre 
de 2011 encara són menors d’edat (encara que compleixin els 18 anys abans 
del dia 20 de novembre de 2011 i, per tant, puguin exercir el dret de vot) i les 
persones de 70 anys o més. 
 
Per altra banda, per ser vocals de les meses es demana que sàpiguen llegir i 
escriure, és a dir, que tinguin el nivell d’estudis primaris, i per ser presidents o 
presidentes cal acreditar que tinguin la formació de batxillerat, FP de segon 
grau o subsidiàriament el graduat escolar o equivalent. 
 
Per tant, també s’ha fet al cens una discriminació pels estudis realitzats. 
 
El programa informàtic, de forma aleatòria, localitza el primer component de 
cada mesa electoral, i a partir d’aquest s’escull al President/a de la mesa i als 
dos membres vocals. De cadascuna d’aquestes persones també surt escollit el 
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primer i el segon suplent, per tant, el nombre total de persones escollides per 
cadascuna de les meses electorals és de 9 membres. 
 
Els informàtics posen en funcionament el programa per tal de disposar dels 
resultats de les persones escollides i que posteriorment s’imprimeixen per 
poder adjuntar a l’expedient. 
 
 
Fonaments de Dret 
 
Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny de Règim Electoral General. 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Restar assabentats del resultat del sorteig públic de nomenament dels 
membres de les meses electorals i notificar-ho als interessats en el termini de 3 
dies, comptadors des del dia del sorteig públic, adjuntant el corresponent 
manual d’instruccions a cadascun dels designats. Tanmateix fer - lis constar 
que d’acord amb l’article 27.3 de la LOREG, poden al·legar en un termini de 7 
dies naturals, davant la Junta Electoral de Zona de Granollers el que creguin 
adient al seu dret. 
 
Segon. Ratificar el resultat del sorteig dels membres de les meses electorals 
per a les eleccions generals de 20 de novembre de 2011 
 
Tercer. Notificar el resultat del sorteig públic de nomenament a la Junta 
electoral de Zona, així com la ratificació d’aquest acord pel ple una vegada 
s’hagi dut a terme. 
 
 
4. APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 
D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL, REFERENT A LA 
IMPLANTACIÓ DEL SISTEMA D’HABITATGE DOTACIONAL (CLAU HD). 
MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS EDIFICATÒRIES I CONCRECIÓ D’ÚS 
EN LA ZONA D’EQUIPAMENTS COMPRESA EN L’ILLA DELIMITADA PELS 
CARRERS SANT PAU, GIRONA, LLOBET I VALL-LLOSERA I GENERAL 
PADRÓS. 
 
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 Personat: 
“Bona nit a tothom. Com a dit el senyor secretari es tracta de passar l’aprovació 
provisional de la modificació puntual per poder desenvolupar obres clau HD 
que vol dir habitatges dotacionals. 
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El planejament urbanístic general pot preveure aquests sistemes urbanístics de 
reserva de terrenys per destinar-los a habitatges dotacionals i a Caldes de 
Montbui de moment no en teníem i hem cregut que ara era oportú poder 
guardar-los per quan sigui necessari poder fer-ho. 
 
L’habitatge dotacional és un habitatge que va destinat al servei de persones 
amb dificultats d’emancipació o requereixen acolliment o assistència residencial 
com ara els joves, la gent gran, les dones víctimes de violència de gènere, els 
immigrants, les persones separades, divorciades que hagin perdut l’habitatge 
compartit, les persones pendents d’allotjament... 
 
Crec que convenia que tinguéssim un espai reservat per poder-ho fer perquè 
en un futur quan puguem tirar-ho endavant puguem disposar d’aquests 
habitatges dotacionals.”  
 
Pren la paraula el senyor Olondriz: 
“Vagui per endavant que votaré a favor d’aquest punt, com vam fer 
anteriorment. El que sí volia destacar és que a mi o m’ho expliqueu, o em 
sembla que molt interés per a fer aquests habitatges no hi ha. Precisament 
quan és un tema que ara en temps de crisi ens aniria molt bé de tenir. 
 
Faig un petit resum d’actuacions. La primera aprovació inicial és de 25 de 
setembre de 2008. La Generalitat ens va enviar un informe favorable el 7 de 
gener de 2009 -104 dies després que són tres mesos i mig gairebé-. 
L’Ajuntament va tornar a fer una aprovació inicial el 31 de gener de 2011 -813 
dies després, 27 mesos després-, aquí m’heu d’explicar perquè durant 813 dies 
aquest expedient ha estat aturat.  
 
Però és que es va transmetre a la Generalitat 36 dies després, la Generalitat 
ens va contestar en 13 dies i nosaltres hem trigat a portar l’expedient a Ple 160 
dies més. O sigui des de la primera aprovació inicial fins avui han passat 1127 
dies, 37mesos, dels quals 33 ha estat l’expedient aturat a l’Ajuntament. 
D’aquests 33 mesos s’han d’extreure els dies naturals de tramitació de 
l’expedient però el que penso és que un expedient d’aquesta importància no 
pot estar 33 mesos parat a l’Ajuntament o en tràmit dins de l’Ajuntament. 
 
Ja que si pensem en totes les obres que hem fet a Caldes des del 2008 fins al 
2011 i les comparem amb aquesta potser arribaríem a la conclusió que aquesta 
era menys important  que alguna de les obres que s’han fet. 
 
I jo dic i asseguro que hi ha alguna obra que s’ha fet que hauria d’estar darrera 
d’aquesta que encara no sabem quan es farà, perquè tot just estem a 
l’aprovació inicial i no sabrem quan disposarem de recursos per poder-la tirar 
endavant. 
 



 

 23

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

No obstant com que crec que és important votaré a favor però m’heu d’explicar 
aquests 813 dies que va passar.” 
 
Pren la paraula la senyora Garcia: 
“Bona nit senyors regidors. Tot i que el grup municipal de Convergència i Unió 
votarà a favor d’aquest punt i més quan parlem de promoure sistemes 
d’habitatge dotacional, voldríem fer una petita consulta. Si a l’inici d’aquesta 
legislatura el govern municipal va proposar una sèrie de modificacions 
legislatives encaminades a simplificar, agilitar i estimular l’economia catalana, 
una d’aquestes modificacions previstes és la referent a la Llei d’urbanisme 
aprovada ja com a projecte de llei pel govern de la que ara està a punt de 
començar la seva tramitació parlamentària. 
 
S’ha previst aquesta modificació a la modificació puntual del POUM?. Gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Pel que fa a la intervenció del senyor Olondriz he de dir que 1.127 dies són 
moltíssim. Explicat així sembla que no s’hagi fet res. També li he de dir que hi 
ha plans especials que són l’aprovació primera del Pla General, que tampoc 
s’ha desenvolupat, ni s’ha tocat, i d’això fa molts més. 
 
En qualsevol cas hi va haver un primer intent de desencallar aquest polígon 
d’actuació. Amb les dates que vostè s’ha referit es va iniciar tot el tràmit i es va 
arribar a l’aprovació provisional però en aquest moment va haver un punt 
d’inflexió perquè es va decidir tornar a parlar amb la propietat afectada per 
aquest polígon d’actuació perquè enteníem que la primera proposta no era 
l’òptima ni la millor de les propostes possibles. A partir d’aquí congelem 
l’expedient i iniciem de nou les negociacions. Passen tots aquests dies que 
vosté diu ja que hi ha un estira i arronsa lògic entre els interessos d’una part –la 
propietat privada que afecta a aquest polígon- i els interessos generals que són 
els que defensa l’Ajuntament.  
 
Hi ha un procés d’acostament, no va ser fàcil, va caldre cinc o sis reunions i 
van haver diferents dibuixos, plànols, propostes de volum, d’ordenació, de com 
podíem maximitzar el rendiment públic d’aquesta actuació i al final vam arribar 
a un acord a principi d’aquest any, per tant, a finals de la passada legislatura  
es va decidir reprendre aquest projecte, que no té res a veure amb el que es va 
intentar tirar endavant per primera vegada. 
 
També li he de dir una cosa i és que des de l’aprovació del Pla General al 2003 
fins que nosaltres vam iniciar les conversar per la primera versió entre 
l’Ajuntament i la propietat han transcorregut més de tres anys de converses de 
les quals no va sortir res ja que no es va arribar a cap acord.  
Per tant 1127 dies és massa però perquè hi ha hagut un procés de negociació 
al darrera i sort que s’ha desencallar ja que fa dues legislatures no s’havia ni 
arribat ni a desencallar. 
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Pel que fa a la pregunta de la senyora Garcia, el que fem és continuar el tràmit.  
Això és una aprovació provisional que ve d’una aprovació inicial per Ple i el que 
fem és continuar el tràmit, per tant, les modificacions que s’estan tramitant en el 
Parlament de Catalunya no afectaran aquesta modificació mentre s’estigui 
desenvolupant. Una altra cosa és quan estiguin en vigor aquestes 
modificacions en la Llei d’Urbanisme i no sé si afectaran al desenvolupament 
del Polígon d’Actuació, però en qualsevol cas a la tramitació urbanística no 
poden afectar. 
 
Pren la paraula el senyor Olondriz: 
“Esperem que els tràmits posteriors no siguin tan llargs. Veient aquests 
números semblava com si s’hagués perdut l’expedient.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“L’expedient no s’ha perdut i no s’ha mogut de la casa.” 
  
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents [17 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); de CIU (3); del 
PSC (2); del PPC (1); i d’ICV-EUiA (1)], 
 

            ACORDA: 

Identificació de l’expedient 
 
Expedient número TPMP200802005, referent a la modificació puntual del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal per la implantació del sistema d’habitatge 
dotacional (clau HD). 

DICTAMEN: 

Antecedents 
 
I.- El Ple municipal, en sessió de data 31 de març de 2011, 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 a la implantació 
del sistema d’habitatge dotacional (clau HD). Modificació de les condicions 
edificatòries i concreció d’ús en la zona d’equipaments compresa en l’illa 
delimitada pels carrers Sant Pau, Girona, Llobet i Vall·llosera i General Padrós. 
 
Segon.- Suspendre l’atorgament de llicències en els àmbits inclosos en la 
modificació puntual aprovada inicialment. 
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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 a la Secretaria 
d’Habitatge i Millora Urbana del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya per sol·licitar l’informe corresponent. 
 
Cinquè.- Notificar personalment els presents acords als propietaris dels 
terrenys inclosos en el polígon d’actuació 7, atorgant-los un termini d’audiència 
d’un mes per consultar l’expedient i, en el seu cas, formular les al·legacions que 
considerin convenients.” 
 
II.- L’anunci d’aquest acord es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de 
data 29 d’abril de 2011, en el diari Avui del 19 de setembre de 2011, pàgina 33, 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 27 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. 
 
IV.- En data 12 de maig de 2011 l’Agència de l’Habitatge de Catalunya va 
informar favorablement la Modificació Puntual del POUM. Implantació del 
sistema d’habitatge dotacional. Modificació del polígon d’actuació PA-7. 
 
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 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 a la implantació 
del sistema d’habitatge dotacional (clau HD). Modificació de les condicions 
edificatòries i concreció d’ús en la zona d’equipaments compresa en l’illa 
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delimitada pels carrers Sant Pau, Girona, Llobet i Vall·llosera i General Padrós 
(PA-7). 
 
Segon. Elevar diligenciat l'expedient de la modificació puntual del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal referent a la implantació del sistema 
d’habitatge dotacional (clau HD). Modificació de les condicions edificatòries i 
concreció d’ús en la zona d’equipaments compresa en l’illa delimitada pels 
carrers Sant Pau, Girona, Llobet i Vall·llosera i General Padrós (PA-7) a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona per la seva aprovació definitiva.  
 
 
5. APROVAR L’ACORD REFERENT ELS SALARIS D’APLICACIÓ 
CORRESPONENTS ALS PLANS D’OCUPACIÓ 2011-2012. 
 
Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 
 
No hi ha intervencions. 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  [14 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); del PSC (2); del 
PPC (1); i d’ICV-EUiA (1); i 3 abstencions de CIU (3)], 
    

           ACORDA: 
 

Identificació de l’expedient 
 
Expedient de recursos humans relatiu als salaris d’aplicació corresponents als 
plans d’ocupació 2011-2012. 
 

DICTAMEN: 

Antecedents 
 
Mitjançant la resolució TRE/637/2010, de 2 de març, es va admetre a dipòsit i 
es va publicar l’Acord relatiu a la contractació de persones aturades inscrites 
com a demandants d’ocupació en el marc d’ocupacions locals, subscrit d’una 
part per la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de 
Municipis, i d’altra per la Comissió Obrera Nacional de Catalunya i la Unió 
General de Treballadors de Catalunya, en data 16 de febrer de 2010, el qual 
disposava que “Les entitats locals de Catalunya i les seves entitats dependents 
o vinculades podran adherir-se al present Acord mitjançant el corresponent 
acord plenari.” 
En data 1 d’abril de 2011, els sindicats Comissió Obrera Nacional de 
Catalunya, Unió General de Treballadors de Catalunya i l’Associació Catalana 
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de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya van acordar la pròrroga 
de l’esmentat Acord de 16 de febrer de 2010 relatiu a la contractació de 
persones aturades inscrites com a demandants d’ocupació en el marc dels 
plans d’ocupació locals amb vigència fins a 31 de desembre de 2011. 
L’article 1, apartat 6, de l’Acord de Condicions de Treball Comunes dels 
empleats públics al servei de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, disposa que 
“Els acords subscrits o els que es puguin subscriure en un futur, entre els 
sindicats més representatius i l’Administració General de l’Estat, la Generalitat 
de Catalunya, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, la Federació 
de Municipis de Catalunya i/o l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, 
es traslladaran a la Comissió de Seguiment per tal de fer-ne, si així correspon, 
la seva adequació per aquest acord.” 
En data 28 d’abril de 2011 l’Ajuntament de Caldes de Montbui i el Comitè 
d’Empresa van acordar adherir-se, en tots els seus termes fins a 31 de 
desembre de 2011, a l’acord esmentat d’1 d’abril de 2011, relatiu a la pròrroga 
fins a 31 de desembre de 2011, de l’acord de 16 de febrer de 2010, sobre la 
contractació de persones aturades inscrites com a demandants d’ocupació en 
el marc dels plans d’ocupació locals, subscrits d’una part per la Federació de 
Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis, i d’altra per la 
Comissió Obrera Nacional de Catalunya i la Unió General de Treballadors de 
Catalunya. 
La cap de promoció econòmica, ha presentat informe de data 28 de setembre 
de 2011, amb el vist i plau del cap d’àrea de serveis personals, en el qual, entre 
d’altres, informa que en els plans d’ocupació segons Resolució 
EMO/1973/2011, de 3 d’agost, se subvencionaran tots els costos ocasionats pe 
la contractació dels treballadors, detallat en el paràgraf anterior, d’acord amb el 
conveni col·lectiu d’aplicació, i sol·liciten al departament de recursos humans 
que en cas d’obtenir la subvenció sol·licitada, i per poder contractar els nous 
treballadors amb consideració de plans d’ocupació, s’aprovi un acord 
mitjançant el qual els salaris d’aplicació siguin els corresponents al conveni 
col·lectiu d’aplicació. 
En base a aquests preceptes, la Comissió de Seguiment de l’Acord de 
Condicions de Treball Comunes dels Empleats Públics de l’Ajuntament de 
Caldes de Montbui, en data 6 d’octubre de 2011 va acordar que “els salaris 
d’aplicació corresponents als plans d’ocupació 2011-2012, segons resolució 
EMO8/1973/2011, de 3 d’agost, els seran d’aplicació les retribucions previstes 
per les categories laborals corresponents a l’Acord de Condicions de treball 
comunes dels empleats al servei de l’Ajuntament de Caldes de Montbui i la 
normativa vigent que els sigui d’aplicació.” 
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Fonaments de dret 

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

Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Els salaris d’aplicació corresponents als Plans d’Ocupació 2011-2012, 
segons resolució EMO8/1973/2011, de 3 d’agost, els seran d’aplicació les 
retribucions previstes per les categories laborals corresponents a l’Acord de 
Condicions de treball comunes dels empleats al servei de l’Ajuntament de 
Caldes de Montbui i la normativa vigent que els sigui d’aplicació. 
 
Segon. Trametre aquest acord al Departament de Treball de la Generalitat de 
Catalunya, pel seu degut registre, dipòsit i publicació. 
 
 
6. APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL 
CONSORCI DE VILES TERMALS DE CATALUNYA. 
 
Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 
 
Pren la paraula el senyor Pineda: 
“Aquestes modificacions que hem incorporat als estatuts van ser aprovades per 
unanimitat pels membres del Consorci de Viles Termals.  
Aquestes modificacions va en dues bandes; una d’elles és la redefinició de la 
motivació i l’objecte del mateix consorci i la segona és la simplificació de la 
gestió. 
 
En quant a la motivació i l’objecte s’inclou un apartat de reconeixement 
d’alguns municipis consorciats definint que existeix un important patrimoni 
històric, arquitectònic relacionat amb l’activitat balneària.  
Defineix també el paper dels centres termals com agents de desenvolupament 
econòmic local i, per tant, d’interés per als municipis termals. Es fa una 
obertura per la integració de les entitats privades i s’intenta potenciar la finalitat 
principal del consoci que no és altre que portar a terme plans de promoció dels 
recursos turístics. 
 
En quant a la gestió, s’inclou la supressió de la Comissió Executiva mantenint 
la Junta de Govern com a únic òrgan col·legiat. S’incorpora un òrgan nou que 
és el de la vicepresidència que fins a dia d’avui no existia, en qui el president 
pugui delegar les qüestions que cregui convenients.  
 



 

 29

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

S’incorpora una nova facultat de la Junta de Govern que és la d’aprovar i signar 
convenis i es regula altres aspectes com l’adopció dels òrgans de consorci i 
s’incorpora també la regulació de l’incorporació dels membres i la regulació de 
la pèrdua de condició dels membres consorciats. 
 
Per últim es defineix el perfil professional del responsable d’intervenció. Això 
seia de manera resumida les modificacions.” 
 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  [13 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); i de CIU (3); i 4 
abstencions del PSC (2); del PPC (1); i d’ICV-EUiA (1)], 
    

           ACORDA: 

Identificació de l’expedient 
 
Expedient número 16/2011 sobre la modificació dels Estatuts del Consorci de 
Viles Termals de Catalunya. 
 

DICTAMEN: 

Antecedents 
 
Primer. Diferents municipis de Catalunya que disposen d’una gran riquesa 
hidromineral constituïda per les seves aigües minerals, mineromedicinals i 
termals han decidit unir-se per tal de dur a terme actuacions que potenciïn el 
desenvolupament dels recursos existents a l’entorn de les aigües minerals en 
els respectius municipis, potenciant-los mitjançant la seva planificació, 
desenvolupament urbanístic, gestió integral i explotació sostenible, possibilitant 
a més la creació d’una marca comuna que distingeixi, com a pròpia de 
Catalunya, totes les activitats de valoració dels recursos hidrominerals i termals 
propiciades pels municipis signants. 
 
Amb aquesta voluntat neix el Consorci de Viles Termals de Catalunya, que 
actualment està integrat pels ajuntaments de: Benifallet, Caldes d’Estrac, 
Caldes de Malavella, Caldes de Montbui, El Vendrell, La Garriga, Santa 
Coloma de Farners, Sant Climent Sescebes i Sant Hilari Sacalm. 
 
Segon. L’Ajuntament de Caldes de Montbui va aprovar en data 22.02.07 els 
Estatuts del Consorci de Viles Termals de Catalunya.  
 
Tercer. En data 17.09.08 es va constituir la Junta de Govern del Consorci de 
Viles Termals de Catalunya la qual aprova en aquesta mateixa data (17.09.08) 
nomenar l’Ilm. Sr. Jordi Solé i Ferrando com a President del Consorci de Viles 
Termals de Catalunya i nomenar els membres (titular i suplent) de l’altre òrgan 
col·legiat, la Comissió Executiva. 
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Quart. En data 28.09.11 la Junta de Govern del Consorci aprova el 
nomenament del nou president Joaquim Arnó i Porràs, alcalde de Caldes 
d’Estrac i es dona compte dels nous representants membres del Consorci. La 
renovació dels òrgans coincideix amb el mandat de les corporacions locals, tal 
com s’estableix en els Estatuts del Consorci. 
 
Cinquè. En la mateixa sessió del 28.09.11, la Junta de Govern aprova per 
unanimitat la modificació dels Estatuts del Consorci. Aquest fet es produeix 
com a conseqüència de la voluntat de redefinir la motivació i l’objecte del 
Consorci així com simplificar-ne la seva gestió. El contingut de les 
modificacions en síntesi són les següents: esmenes a l’apartat de motivació i 
objecte; supressió de la Comissió Executiva i incorporació de l’òrgan de govern 
de la Vicepresidència; esmena de les funcions i assignacions que tenen 
atribuïts determinats òrgans de govern del Consorci; regular el règim d’adopció 
dels acords dels òrgans del Consorci; regular la incorporació dels membres al 
Consorci, així com la pèrdua de la condició de membre consorciat, etc. 
 
Amb el redactat aprovat per la Junta de Govern en data 28.09.11 es disposa 
d’un instrument actualitzat, clar i detallat que ha de servir per gestionar de 
forma àgil el dia a dia del Consorci de Viles Termals de Catalunya. El contingut 
dels Estatuts modificats s’adjunta com a document al present dictamen. 
En l’acord d’aprovació de la modificació dels Estatuts es condiciona la validesa 
d’aquest document a la posterior aprovació per part del òrgans plenaris dels 
membres integrants del Consorci. 
 
Fonaments de Dret 
 
Primer. L’article 87 de la Llei Reguladora de Bases de Règim Local de 
Catalunya. 
 
Segon. Els articles 269 i següents de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya. 
 
Tercer. Els articles 312 a 324 del Reglament d’Obres i Serveis. 
 
Quart. L’article 10 dels Estatuts del Consorci de Viles Termals de Catalunya 
disposa que entre les facultats de la Junta de Govern del Consorci hi ha la de 
modificar els Estatuts. 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Aprovar inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci de Viles 
Termals de Catalunya, el contingut dels quals s’adjunta com a document annex 
a aquesta proposta. 
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Segon. Sotmetre a informació pública l’esmentat acord i els Estatuts per un 
termini de trenta dies hàbils a comptar de l’endemà de l’última de les 
publicacions de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província o en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya, a l’efecte de poder ser examinats i, si escau, 
formular les reclamacions i les al·legacions que es considerin pertinents, de 
conformitat amb el que disposa l’article 313, en relació amb el 160 del 
Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels ens locals. 
 
Tercer. Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació, reclamació o 
suggeriment durant el termini d’informació pública i d’audiència als interessats, 
la modificació que ara s’aprova inicialment es considerarà aprovada 
definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior. Un cop emès per 
secretaria certificació que ho acrediti, es donarà compte als membres del 
Consorci i a la Direcció General d’Administració Local. 
 
Quart. Donar compte d’aquest acord als membres del Consorci. 
 
 
7. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 34/2011, MITJANÇANT 
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS. 
 
Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 
 
Pren la paraula el senyor Marañés: 
“He de dir que són tres modificacions de crèdit. La primera dintre del propi 
capítol IV, per adquirir equipament policial. La segona seria una modificació del 
capítol IV-II de la qual de diferents partides a cobrir una de transport urbà i la 
tercera modificació de crèdit seria del capítol II de corrent.” 
  
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  [10 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); i 7 abstencions de 
CIU (3); del PSC (2); del PPC (1); i d’ICV-EUiA (1)], 
    

            ACORDA: 

Identificació de l’expedient 
 
Expedient número SEMC 34/2011, relatiu a la modificació de crèdits número 
34/2011 del pressupost municipal de l’exercici 2011, mitjançant transferència 
de crèdits. 
 

DICTAMEN: 
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Antecedents 
 
L’Àrea de Civisme i Seguretat Ciutadana i Àrea de Serveis Territorials han 
sol·licitat dur a terme una modificació de crèdits per dotar de crèdit unes 
aplicacions pressupostàries mitjançant transferència d’unes altres aplicacions 
pressupostàries. S’adjunta en l’expedient la sol·licitud amb l’informe justificatiu. 
Per tant, l’expedient que es presenta té per objectiu aprovar una modificació de 
crèdits per transferència de crèdit d’unes aplicacions de diferents àrees de 
despesa a unes altres, per un import de 34.026,25 €. 
 
En la relació que s’acompanya, com annex, es detalla les aplicacions 
pressupostàries de despeses que s’incrementen, així com les necessitats que 
s’han d’atendre, la satisfacció de les quals no es poden demorar fins l’exercici 
següent. El resum agregat de la modificació de crèdits es el següent: 
  
Tipus de modificació   Increments Decrements 
Transferència de crèdits MODIFICACIONS CAP. VI   23.400,00 €  
Transferència de crèdits MODIFICACIONS CAP. VI  23.400,00 € 
Transferència de crèdits MODIFICACIONS CAP. IV    1.053,32 € 
Transferència de crèdits MODIFICACIONS CAP. II    9.572,93 € 
Transferència de crèdits MODIFICACIONS CAP. II   10.626,25 €    
    
    
    
  TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDITS    34.026,25 € 34.026,25 € 
 
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 34/2011, del 
pressupost de l’Ajuntament de Caldes de Montbui de l’exercici 2011, per un 
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import total de 34.026,25 €, 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. 
 
 
8. MOCIONS 
 
8.1 MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ERC PER AGILITAR 
LA CONSTRUCCIÓ DE L’ESCOLA-INSTITUT EL CALDERÍ. 
 
L’alcalde llegeix literalment la moció. 
 
Pren la paraula la senyora Guiteras: 
“Com tots vostés saben El Calderí és una escola de la nostra població que està 
funcionant des de fa cinc cursos en mòduls prefabricats. També anomenats 
cargoreles o barracons. Per construir-lo calia que l’Ajuntament de Caldes cedís 
uns terrenys adequats pel Departament d’Educació i fins que no hagués 
aquesta cessió el Departament no podia construir cap edifici. 
 
L’any 2007 l’Ajuntament va poder comprar aquest terreny on s’han col·locat els 
mòduls i que encara hi són, i van començar els tràmits per qualificar aquella 
zona que era una zona verda i s’havia de convertir en una zona d’equipaments, 
que és l’única manera que el Departament accepta aquest terreny per fer 
escoles. 
 
Ara fa un any semblava que tot estava a punt per començar la redacció del 
projecte, però el canvi de govern va aturar-la. Fins aquest estiu no s’ha reprès. 
Fa exactament un mes el Departament ens va convocar per ensenyar-nos 
l’avantprojecte de l’obre. Van dir que en quatre mesos intentarien tenir-lo 
redactat, per tant, esperem que el mes de gener ja ho estigui. 
 
Un cop redactat el projecte, cal passar a la construcció de l’edifici i per això cal 
que hi hagi un pressupost assignat. Es per això que demanem al govern de la 
Generalitat que a l’hora de confeccionar els pressupostos per l’any 2012 tingui 
en compte la construcció de l’Institut-escola El Calderí.” 
 
Pren la paraula el senyor Galvan: 
“Bona nit. El grup de Convergència i Unió donarà suport a la moció ja que 
interpretem que vol mostrar la necessitat i la urgència de la construcció de 
l’edifici, ja que el Calderí ha de ser un projecte de poble. Però hi ha alguns 
matisos que cal tenir en compte. Des de que hem començat a treballar com a 
grup municipal en tot això que afecta aquest projecte hem intentat facilitar la 
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comunicació i la transparència entre la direcció de l’escola i el govern de 
Catalunya. Atès que històricament les informacions han estat envoltades de 
certa indefinició. Amb aquest objectiu vam elaborar un recull ordenat d’aquests 
esdeveniments que vam posar en comú amb l’equip directiu durant el mes de 
juliol per tal de poder contrastar els fets amb la conselleria. Hem constatat que 
hi havia algunes llacunes en el procés, moltes comunicacions verbals –no 
oficials- i pocs compromisos per escrit. 
Després d’un procés tant llarg i difícil i tenint en compte aquests precedents 
hem de tenir clar que no podem crear falses expectatives.  
 
La moció contempla un problema en la capacitat d’absorció dels alumnes 
d’ESO pel 2013-2014 data que la qual reclama que el centre sigui operatiu. 
Una cosa és allò que volem i per això donem suport a la moció, i una altra és 
allò que pugui ser possible en el temps. Ens consta que el Departament 
d’Ensenyament, i així ens ho ha fet saber la direcció general que treballa en 
una hipòtesi diferent.  
El problema el fixen en el curs 2014-2015 de fet aquesta data ha estat el primer 
compromís per escrit en tot el procés i aquest cop signat personalment per la 
consellera. 
 
En qualsevol cas cal tocar de peus a terra i ser conscients que la situació a la 
qual ens enfrontem, tenint en compte els precedents dels terminis d’execució 
d’edificis de característiques similars.  
L’Institut-escola El Calderí hauria de ser una realitat la primavera de 2014. Data 
que correspon a la fixada pel Departament. L’acabament del projecte al gener 
del 2012, la validació i convocatòria en dos mesos, obertura de pliques, 
obertura adjudicació, exposició pública i un mínim de 20 mesos d’execució de 
l’obra. Una obra d’aquest tamany. Estem parlant d’un edifici que té un cost 
d’entre 8 i 9 milions d’euros. Amb l’agravant que serà una construcció 
tradicional perquè es va decidir –amb molt bon criteri- que no fos obra 
prefabricada, per tant, endarrerirà més la construcció. 
 
Tal com hem dit abans, sembla difícil que la data es pugui avançar, però poden 
estar segurs que si hi ha alguna possibilitat per petita que sigui per avançar la 
data de posada en marxa de l’Institut-escola El Calderí el nostre grup municipal 
dedicarà tots els esforços necessaris per activar aquesta possibilitat.  
Fins i tot disposem del compromís en cas de ser necessari per manca de 
places escolars s’intentarà avançar l’execució i no només això, des del grup 
municipal de Convergència i Unió farem tot el que sigui necessari per 
intermediar entre l’escola, els pares, l’Ajuntament i el Departament.” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“Moltes gràcies. El nostre vot serà favorable a la moció que estem tractant 
perquè entenem que malgrat l’explicació que ens a fet de terminis i de cos amb 
el Departament, la situació de l’escola ja no pot aguantar més. Portem ja el sisè 
curs que està en aquestes condicions i ens assembla que l’esforç ha de ser 
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major perquè pugui desenvolupar-se l’obre al més aviat possible. Per això ha 
d’estar prevista aquesta necessitat de recursos en els pressupostos del 2012. 
El nostre vot serà favorable.” 
 
Pren la paraula la senyora Romano: 
“El nostre vot en aquest cas també serà favorable. No és la primera moció que 
es presenta per l’edifici El Calderí i sempre hem votat a favor i el que no ens 
agradaria és pensar que només ens quedem aquí. Creiem que des de Caldes, 
des de tots els equips polítics estem treballant des del primer dia pel Calderí. 
Estem parlant amb els pares, estem intentant entre tots aconseguir aquest 
edifici tant necessari en el nostre poble. Des d’aquí volem donar el nostre 
suport i sabeu que des del primer dia el Partit Popular de Caldes estar donant 
el 100% per l’escola El Calderí. Gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor Olondriz: 
“Tantes vegades com faci falta. Hem votat diverses vegades reclamant aquest 
edifici i ho seguirem fent les vegades que calgui. No ens hem de quedar només 
amb les votacions com deia la companya.  
Jo desconfio de l’actual govern de la Generalitat, ja que va per uns camins que 
no són els meus. Per tant, tant de bo vosaltres pugueu fer que vagui més ràpid. 
Us desitjo molta sort. Aquest no és un problema que no només afectarà al 
Calderí, quan arribi el moment el problema el tindrà tota la comunitat educativa 
de Caldes i algú haurà de fer alguna cosa. 
 
Per tant, jo el que proposo és anar pensant alguna cosa i no esperar solucionar 
el problema la Generalitat, ni substituir la Generalitat. No podem quedar-nos 
amb el braços creuats. No solsament els partits polítics –senyora Romano-, la 
comunitat educativa, el poble de Caldes, tots nosaltres hem d’anar pensant 
com podem fer que la Generalitat compleixi amb allò que està obligada i què 
farem el dia que no ho faci.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Aquí hi ha un punt clau que és la discrepància entre la planificació de 
l’Ajuntament que és una planificació compartida amb la comunitat educativa 
local, i la planificació del Departament, del serveis centrals del Departament.  
I dic això perquè aquests 28 grups als qual es refereix la moció surten d’uns 
estudis que hem fet nosaltres, però que també han fet els serveis territorials del 
propi departament d’ensenyament. 
 
Els serveis territorials vol dir les comarques del Vallès Oriental i Maresme que 
són les comarques que en qüestió d’educació constitueixen un sol àmbit 
geogràfic, i en canvi els serveis centrals continuent dient que el col·lapsa el 
tindrem l’any 2014-2015.  
Per tant, una contradicció flagrant dintre del mateix departament. Nosaltres 
hem intentat moltes vegades que ens justifiquin aquesta diferència i no ens 
hem sortit. Coincideixo amb el senyor Olondriz que diu que alguna cosa s’haurà 
de fer i qui l’haurà d’acabar fent serem nosaltres.  
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Els ajuntaments ja estem acostumats. Nosaltres portem anys avisant al 
departament –a l’actual i l’anterior- del que se’ns ve a sobre -un col·lapse- i no 
se’ns podrà dir que no hem avisat. Hem estat pesats i sembla que deu ser la 
tercera o quarta moció sobre aquest tema i efectivament aprovarem tantes com 
faci falta perquè creiem que tenim raó, estem convençuts que tenim raó. L’any 
2013-2014 tindrem aquest col·lapsa i sinó és així que algú ens demostri el 
contrari. 
 
En qualsevol cas la demanda concreta d’aquesta moció és molt clara i és que 
hi hagi una partida pressupostària específica per l’Institut-escola El Calderí pel 
2012. I això depèn dels grups polítics del Parlament de Catalunya perquè us 
vull recordar que tenim un govern que no té majoria absoluta, que per tant ha 
de negociar els pressupostos i algú li haurà de donar suport. Tots nosaltres a 
través dels nostres grups parlamentaris hem de fer tot el possible perquè 
aquesta partida aparegui en el pressupost de la Generalitat del 2012, que es 
començarà a negociar després de les eleccions generals, per tant, els hi 
demano la col·laboració de tots vostés i en aquest cas especialment m’adreço 
al grup de Convergència i Unió perquè vostés tenen la clau per fer tota la 
pressió possible perquè existeixi aquesta partida en el pressupost de la 
Generalitat de l’any vinent.” 
 
Pren la paraula el senyor Galvan:  
“Només vull puntualitzar un fet i és que nosaltres a l’argumentar la moció no 
hem volgut parlar del que ha passat perquè han passat moltes de coses durant 
molts anys. El govern actual pot despertar la desconfiança que, sigui amb qui 
sigui és responsable d’un any d’aquest procés. El govern anterior és 
responsable de set anys.  
 
Nosaltres no volem entrar ni entrarem en això, a nosaltres ens a de preocupar 
com gestionem aquest problema d’aquí en endavant. Nosaltres estem d’acord 
amb aquest últim plantejament. Estem intentant fer pressió dins de la nostra 
mesura tal com ens consta que ho fam vostés. Tal com ens consta que ho fan 
tots els grups polítics i el que penso que hem de fer és fer pinya amb aquest 
cas. Una altra cosa és que tinguem per davant un espai que és el que és i el 
curs 2013-1014 un projecte d’aquesta envergadura és molt difícil que estigui 
acabat. Insistirem en el tema i podem avançar processos.” 
  
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents [17 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); de CIU (3); del 
PSC (2); del PPC (1); i d’ICV-EUiA (1)], aprova la moció següent: 
 
L’escola El Calderí va començar a impartir classes el curs 2006-2007, de 
manera provisional, en mòduls prefabricats i en una ubicació que aleshores es 
plantejava com a temporal en funció de l'obtenció, per part de l'Ajuntament, de 
terrenys municipals adequats per a la instal·lació definitiva del nou equipament 
educatiu. 
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A finals de 2007, l'Ajuntament va optar per comprar la parcel·la on hi ha ubicats 
els mòduls de l'escola, iniciant els tràmits urbanístics necessaris per 
requalificar-la de zona verda a equipament educatiu i cedir-la al Departament 
d'Educació. 
 
Al setembre de 2011 s'ha iniciat la redacció del projecte d’El Calderí i estarà 
previsiblement acabada el gener de 2012. 
 
Actualment, curs 2011-2012, hi ha més de 200 alumnes cursant 5è de primària. 
El curs 2013-2014 hi haurà 28 grups cursant secundària obligatòria, segons 
dades del Departament d’Ensenyament. Aquesta demanda difícilment podrà 
ser absorbida pels centres públics d’ensenyament secundari del nostre municipi 
si no entra en funcionament l’Institut Escola El Calderí.  
 
Per tots aquests motius, el grup municipal d'ERC de l'Ajuntament de Caldes de 
Montbui, proposa l'adopció dels següents 
 
ACORDS:  
 
Primer.- Demanar al Govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya que 
incloguin una partida dins dels pressupostos de l'any 2012 per a la construcció 
de l'institut escola El Calderí, atesa la necessitat que aquest equipament 
educatiu públic entri en funcionament el curs 2013-2014.  
 
Segon.- Instar al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a 
agilitar i accelerar al màxim el procés de construcció de l'edifici de l'institut 
escola El Calderí. 
 
Tercer.- Informar d'aquests acords al President de la Generalitat de Catalunya, 
a la Conselleria d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i als grups 
polítics del Parlament de Catalunya. 
 
 
8.2 MOCIÓ QUE PRESENTA ERC I CIU A FAVOR D’ADHERIR-SE A LA 
FUTURA ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER A LA INDEPENDÈNCIA. 
 
L’alcalde llegeix literalment la moció. 
 
Pren la paraula el senyor Gaspar: 
“No és cap secret i és sabut per tothom que la gent d’ERC som 
independentistes. 
 
I ho som perquè tenim la ferma convicció que el fet de constituir-nos com un 
estat propi en el sí de la Unió Europea és la millor manera per garantir el futur 
polític i cultural del nostre país, i també perquè tenim la ferma convicció que 
només d’aquesta manera podrem sortir més ràpidament de la crisi i perquè és 
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només d’aquesta manera que tindrem el recursos suficients, –recursos 
generats pel nostre propi esforç–, per tal de poder fer les polítiques necessàries 
que garanteixin la cohesió i la justícia social que volem per a Catalunya. 
 
I com que no és cap secret que aquesta és la nostra ferma convicció, per això 
presentem aquesta moció al ple d’avui. 
 
I val a dir que aquesta no és només la ferma convicció de les persones d’ERC. 
Sinó que cada cop ho és de més gent del nostre país. Les dades del darrer 
baròmetre del Centre d’Estudis d’Opinió mostren d’una forma molt clara que la 
independència guanya cada cop més adeptes i a dia d’avui es situaria en un 
45,4% el percentatge que votaria que SÍ en un referèndum, per sobre del 
24,7% que votaria que no. 
 
La moció d’avui és un pas més cap a la consecució d’aquest objectiu. És una 
proposta de l’Ajuntament de Vic per tal que el municipalisme prengui part activa 
en aquest procés. I aquesta proposta a dia d’avui ja compta amb una 
cinquantena de municipis adherits. 
 
Nosaltres volem que l’Ajuntament de Caldes de Montbui també formi part 
d’aquesta Associació de Municipis per a la Independència. Sempre se’ns ha dit 
que en absència de violència i per procediments estrictament democràtics es 
podia parlar de tot i plantejar qualsevol objectiu. 
 
Doncs bé, tot i que a Catalunya la violència ja fa temps que ha quedat 
desterrada, ara tenim una magnífica ocasió per reivindicar amb més força que 
el tema de la independència es posi al damunt la taula. Per sort, la setmana 
passada vam rebre la grata notícia que ETA abandona la lluita armada i deixa 
en mans dels partits polítics la consecució dels objectius que pretenien. 
 
Ara és l’hora de felicitar-nos perquè la pau es comença a obrir camí al País 
Basc, però també és l’hora de reivindicar conjuntament amb Euskal Herria que 
tenim dret a decidir i exigim poder decidir. Ja s’ha acabat l’excusa de la 
violència que durant tants anys se’ns havia posat. Ja comença a ser hora de fer 
ús d’una democràcia plena. 
 
Aquesta associació, entre d’altres coses, pretén treballar per aconseguir 
convocar un referèndum per a la independència. I si ens creiem la democràcia, 
a ningú de nosaltres ens hauria de fer por enfrontar-nos a les urnes.” 
 
Pren la paraula el senyor Serra: 
“Durant molts anys el nacionalisme i el catalanisme polític han buscat un encaix 
en l’Estat Espanyol i han pensat que a Catalunya podria desenvolupar-se 
lliurement amb totes les seves possibilitats i voluntats dins d’un estat 
plurinacional. 
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El fet dels darrers temps deixen ven clar que això és cada dia més difícil i que 
es fa més inviable la convivència de Catalunya dins del marc jurídic i 
administratiu actual.  
 
La societat catalana ha dit prou. Representada i expressant-se mitjançant 
Òmnium cultural o altres associacions de diferents àmbits s’està agrupant i 
organitzant per defensar un projecte nacional propi, per assolir que Catalunya 
sigui lliure i perquè els catalans puguem decidir el que volem ser. Perquè el 
poble català expressi la seva sobirania de manera plena i completament lliure. 
Una sobirania de casi mil anys d’història. Per tant, més que mai ens cal 
recompondre i respondre amb contundència i dignitat la defensa de la nostra 
nació. La seva història, la seva tradició, la seva cultura i la seva llengua. 
 
Avui molt poc després del primer aniversari d’aquella marxa multitudinària 
d’aquell 10 de juliol de 2010, vivint immersos en una dura crisi econòmica 
d’incertesa i confiança que fa palesos els seus efectes nefastos i devastadors 
en les famílies, les empreses, les entitats i les institucions dels nostre entorn i 
de tot el país, i que està posant a prova la nostra cohesió social i que fa 
trontollar els novells de benestar als que havien arribat i que l’Estat espanyol 
sembla entestat en fer-nos perdre. 
 
La proposta d’adhesió a l’associació de municipis per la independència de 
Catalunya demana que els municipis com a institució creïn un grup de treball 
en xarxa on des de les institucions, els ajuntament i les entitats s’impulsi 
l’objectiu d’assolir la plena sobirania i el lliure desenvolupament del poble 
català. 
 
És cabdal que l’Ajuntament de Caldes de Montbui i la vila com a tal formin part 
d’aquesta associació. És necessari que institucions com el nostre ajuntament 
treballin a la mateixa línea en què ho fa la nostra societat civil. 
 
Estem davant d’una oportunitat única perquè Caldes pugui donar suport de 
manera directa a qualsevol iniciativa que treballi per l’exercici del ple dret a 
decidir. La d’avui no és una manera simbòlica de catalanitat, és una actuació 
responsable i de compromís amb el país, que va molt més enllà del nostre 
municipi. Forma part d’un procés de llarg reconegut que ja va tenir un primer 
moment de magnífic protagonisme en les passades consultes popular per a la 
independència.  
Sumar esforços cap a la plena sobirania vol dir sumar voluntats per mantenir 
els nostres actuals drets i lluitar per aconseguir la plena cohesió social per 
poder fer més grans les possibilitats de les futures federacions i per poder 
millorar de manera extraordinària la seva perspectiva històrica.  
Perquè la llibertat d’un poble es defensa de moltes maneres, però per damunt 
de tot es defensa amb allò que ens és més proper, el dia a dia, amb una gestió 
econòmica i eficaç dels recursos de tots, amb la protecció dels serveis públics 
bàsics, amb el foment de la recerca tecnològica, amb la defensa del comerç de 
proximitat, amb l’impuls del teixit industrial i productiu del país. Amb la recerca 
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de l’excel·lència, amb l’aposta ferma per a l’emprenedoria, amb la incentivació 
del consum intern, amb l’aposta per invertir recursos, desenvolupar 
infraestructures i xarxes viàries i ferroviàries que permetin connectar 
directament Catalunya amb Europa, amb l’aferrissada ferma de la defensa de 
d’immersió lingüística com a model d’integració social i amb la lluita per 
preservar i engrandir el nostre patrimoni històric, artístic i cultural. 
 
Aquesta tasca la hem de fer plegats, de manera col·lectiva, renovant si cal 
compromisos, sumant esforços i deixant de banda les diferències per trobar 
punts d’encontre. Hem d’ajuntar voluntats i escoltar opinions, debatre 
arguments i dirimir disputes, treballar plegats i deixar els personalismes de 
banda per demostrar que som una nació forta i valenta, viva i qüestionada que 
treballa dia a dia, colze a colze per obtenir un futur lliure i millor. 
 
Aquesta associació de municipis per la independència és la forma ideal per 
poder-ho fer. Volem, ja per acabar, tenir un especial agraïment a l’Ajuntament 
de Vic que encapçalat per l’alcalde de Convergència i Unió el senyor Josep M. 
Vila d’Abadal i Serra ha estat el màxim impulsor de l’associació.  
Catalunya és el que és gràcies a homes i dones que han fet un pas endavant al 
llarg de la nostra història. Avui des de l’Ajuntament de Caldes de Montbui fem 
un pas endavant, un pas importantíssim.  
 
Amb paraules del propi president de la Generalitat avui en dia el país està 
immers en una segona transició; la primera va servir per passar de la dictadura 
a la democràcia i ara estem iniciant el pas de la democràcia cap a la plena 
sobirania. Caldes no es pot quedar al marge d’aquesta nova transició.  
Avui l’Ajuntament de Caldes pretén obrir un nou àmbit per treballar per la 
independència de Catalunya, per l’assoliment del país i fer-ho des una 
institució. L’associació de municipis per la independència va néixer com 
objectiu de defensar l’assoliment dels drets nacionals de Catalunya i promoure 
l’exercici del dret a decidir. L’objectiu d’aquesta associació és enfortir les 
iniciatives promogudes per la societat civil, com ara les consultes per a la 
independència. Però fent-ho des de les institucions, cosa que fins ara no 
s’havia dut a terme. 
 
Totes les decisions adreçades a promoure i a fer pedagogia del dret a decidir 
han de ser benvingudes, recolzades i potenciades. I aquesta tasca que fins ara 
ha vingut exercint la societat civil ha de ser assumida també pels representants 
polítics i les institucions dins del país. Gràcies.” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“El nostre grup votarà en contra d’aquesta moció perquè igual que vostés són 
independentistes nosaltres no ho som. Entenem també que fa quatre anys vam 
estar veient quina entitat municipaliste formava part l’Ajuntament, es va donar 
de baixa de la Federació de Municipis de Catalunya que tal com es va dir 
representava un cost molt elevat, no sabem què implica afegir-nos ara a 
aquesta entitat que encara s’ha de constituir i no sabem quina aportació 
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econòmica li suposarà a l’Ajuntament, suposo que quan estigui constituïda ja 
ho sabrem, si té un cost no sabem si implicarà donar-se de baixa de 
l’associació Catalana de Municipis o es mantindran les dues quotes de les dues 
entitats. Bé són interrogants que anirem esbrinant. En tot cas respecta la moció 
de futura adhesió a aquesta associació el nostre vot serà en contra.” 
 
Pren la paraula la senyor Romano: 
“Com ja sabem nosaltres d’independents molt poc. Vull dir que nosaltres 
votarem en contra. I seguint en la línea de la senyora Coll pregunto quin cost 
tindrà pel nostre ajuntament? Perquè avui en el nostre plenari com a punt 
número 1, estem fent un augment de la pressió fiscal als ciutadans i en l’últim 
punt del Ple estem intentant crear una associació que crec que es transformarà 
en diners i crec que hem dit que l’Ajuntament de Caldes havia de reduir 
despesa i no entenc ara això.  
 
No és un tema que ara toca, crec que el ciutadà realment ara no és el que li 
preocupa. El que li preocupa és l’educació dels seus fills a Caldes, la butxaca i 
arribar a final de mes. Per tant, el nostre vot serà contrari.” 
 
Pren la paraula el senyor Olondriz: 
“Títol de la moció “A favor d’adherir-se a la futura associació de municipis per a 
la independència”, contingut de la moció un altre. A veure no estem votant 
adherir-nos a l’associació, estem votant iniciar els treballs per crear un estatut. 
Adherir-nos a una futura associació seria temerari perquè ves a saber quin 
estatuts tindrà aquesta associació, quins costos pot suportar, etc... 
 
Ens estem acostumant massa a posar titular a les nostres mocions com que 
“Caldes no retornarà diners a Madrid” i després la realitat és molt més serena i 
molt més sensata. No estem adherir-nos a cap associació, estem iniciant els 
treballs per poder fer-ho.  
 
Això té una raó de fer. El contingut de la moció ho comparteixo en casi tota la 
seva totalitat, el que comentava el portaveu d’Esquerra Republicana de “només 
d’aquesta manera” i “l’única manera de fer les coses” és on discreparia una 
mica, en la utilització de les enquestes que és ven cert que augmentem el 
percentatge de vot favorable a la independència o alguna cosa similar perquè 
després quan mires les preferències dels mateixos enquestats, la primera és el 
federalisme, la segona la independència i la tercera l’autonomia. Per tant, o 
algú està confós o algú confon, o les coses s’han de treballar molt més.  
 
El fet que estiguem a prop de les eleccions també és el motiu d’aquesta moció i 
no que les dues forces que el presenten han esmentat tantes vegades el seu 
propi partit.  
Un procés molt interessant la possible independència de Catalunya, però 
hauria de formar part d’un procés comú, global, ampli i gens sectari. I a la 
mateixa Comissió Informativa es va veure que hi havia dos partits que ja venien 
d’acord en presentar-se, que només faltava acabar de decidir si presentaven 
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conjuntament o no. Els altres ens vam assabentar allà mateix. Les coses es fan 
d’una altra manera. Podem parlar, podem veure què significa adherir-se a  
aquesta nova associació, si realment és una via nova o és una substitució de 
les associacions que estem utilitzant ara. Jo m’abstindré. Si voleu treballar 
seriosament sense electoralismes, plegats. No votaré en contra però 
coincideixo en bona part amb què es diu. M’abstindré.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Senyor Olondriz pot embolicar la troca tant com vulgui però el contingut de la 
moció és absolutament claríssim i diàfan i només cal llegir o escoltar què diu la 
moció per entendre el que pretenem. Per la independència es pot treballar des 
de molts àmbits, s’estan aconseguint molts resultats. Jo no crec que estem al 
principi d’una segona transició, jo crec que estem al final d’aquesta segona 
transició sinó miri el que diuen les enquestes. Ja hi ha una majoria social a 
favor de la independència.  
La senyora Romano diu que és un tema que no preocupa a la gent i és un 
argument al que estem molt acostumats a sentir-lo. Pot ser som l’únic país que 
no ens preocupa el fet de voler viure amb plena llibertat i amb capacitat de 
decidir. El fet d’estar preocupat per la independència no treu el estar preocupat 
per altres coses com la situació econòmica actual. 
 
En qualsevol cas, com deia, s’han de congregar molts esforços a favor d’aquest 
objectiu que ja no és només un objectiu ideològic o policial, sinó que és un 
objectiu de supervivència com a país, com a cultura, com a societat i com 
economia, i estar molt bé que els municipis que sí ho deixideixin sobiranament 
volguessin aplegar-se sota aquesta associació per divulgar el missatge i la 
necessitat, l’objectiu i la consciència i per treballar des de les nostres 
institucions locals que també som país. La independència s’ha de construir des 
de la base i les bases del país són els nostres municipis.” 
 
Pren la paraula el senyor Serra: 
“Només vull fer un parell de puntualitzacions. Vull deixar clar el motiu de perquè 
la vam presentar conjunta, ja que jo no vaig assistir a la Comissió Informativa el 
dijous passat, però si no vaig errat no estava pactada encara dijous passat 
aquesta moció i, per tant, ni molt menys estava cuinat ni decidit res i els 
companys que van assistir a la comissió poden donar fe. A més a més hi ha 
uns correus que testimonien que van  haver problemes de comunicació per 
culpa del servidor i, per tant, lamentablement no ens van poder posar d’acord 
abans del dia de la Comissió Informativa.  
 
En tot cas faig referència a una expressió que ha utilitzat –inconscientment- la 
senyora Romano. A dit literalment: “Aquí d’independents pocs”. Certament són 
molt poc independents i en tots cas haurien de parlar d’independentistes a dins 
de la seva formació. Dins del text de la moció explica el què, el com, el qui, el 
perquè i el sentit de votació de la moció, no crec que hagi volgut enredar la 
troca però és cert que ha volgut sembrar un cert desordre. Penso que la relació 
entre el text de la moció, les aportacions que hem fet cadascú dels dos 
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portaveus han estat clares i concises, sempre treballant en grup i sumant 
esforços. Li puc passar el text del que he llegit jo mateix i va en aquesta línea. 
Entenc la seva abstenció que és motivada per un seguit de neguits i els puc 
entendre encara que no els comparteixo. En aquest cas lamento que no es 
pugui sumar a la mateixa. Gràcies.” 
 
Pren la paraula la senyora Romano: 
“Per al·lusions senyor alcalde, li he de dir senyor Serra que nosaltres no som 
independentistes nosaltres volem una Espanya unida, agradi o no agradi. 
Nosaltres volem això. El que no fem és dir una cosa a Catalunya i una altra a 
Espanya, i això és el que fa Convergència i Unió. Enganyin a qui vulguin però 
vostés van on la bandera ondeja. Nosaltres sabem molt bé el que volem i on 
volem arribar. Convergència i Unió depèn del dia. O fa sol o plou, no ho 
sabem.” 
  
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  [13 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); de CIU (3); 1 
abstenció d’ICV-EUiA (1); i 3 vots en contra del PSC (2); del PPC (1)], aprova la 
moció següent:  
    
Com a conseqüència de la sentència del Tribunal Constitucional en relació a 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que va comportar una modificació de 
continguts que retallaven l’àmbit d’autonomia del nostre país, va sorgir un 
moviment entre els municipis de Catalunya que va comportar la declaració de 
municipis moralment “exclosos” de la Constitució Espanyola, com és el cas de 
Caldes de Montbui, recollint d’aquesta manera el sentit de la manifestació 
sobiranista del 10 de juliol de 2010. 
Tenint en compte que el dret a l’autodeterminació és un principi fonamental 
dels drets humans, qüestió aquesta que està recollida a la carta de les Nacions 
Unides, com també al Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics ratificat per 
l’Estat espanyol el 27 de juliol de 1977. 
Tenint en compte que el Decret 110/1996, de 2 d’abril, regula la constitució 
d’organitzacions associatives de les entitats locals de Catalunya per tal de 
protegir i promoure els seus interessos comuns i genèrics. 
Tenint en compte que la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovada 
pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, disposa en el seu Títol XI, articles 
133 a 136, que els ens locals tenen dret d’associar-se en concordança amb el 
que disposa l’esmentat Decret 110/1996. 
Tenint en compte que l’Ajuntament de Vic està impulsant la creació d’una 
Associació de Municipis que treballi per a l’assoliment de l’estat propi, i que 
diversos municipis del país ja han mostrat la seva voluntat de formar-ne part.  
Tenint en compte aquests motius, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya i CIU proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
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Primer. Adherir-se a les actuacions per constituir una associació d’ens locals 
amb l’objecte de defensar el ple assoliment dels drets nacionals que 
corresponen a Catalunya, promoure la consciència i l’exercici del dret a decidir i 
assolir la constitució de la República Catalana al sí de la UE. 
Segon. Expressar la voluntat de l’Ajuntament de Caldes de Montbui de 
concórrer a l’assemblea que elabori els estatuts que han de regir el 
funcionament de l’Associació. 
Tercer. Designar l’alcalde com a representant d’aquest Ajuntament en 
l’Associació a constituir. Quan l’alcalde no hi pugui assistir, mitjançant resolució 
expressa, podrà delegar aquesta representació en un regidor. 
Quart. Facultar el senyor alcalde president per signar els documents 
necessaris per l’execució del present acord. 
 
 
9. Resolucions de l’Alcaldia dictades des de l’última sessió ordinària. 
 
Des del número 1015, de data 20 de setembre de 2011, fins al número 1221, 
de data 21 d’octubre de 2011. 
 
10. Despatx ordinari 
 
Pren la paraula a la senyora Grau: 
“Bona nit a tothom. Jo només volia fer un recordatori als assistents a la sala i 
als que ens estan escoltant i veient. Dir-los que per fi el divendres dia 4 de 
novembre a dos quarts de sis de la tarda fem la inauguració del nou espai 
juvenil el TOC. És una demanda que va sortir del Pla Local de Joventut i creiem 
que per fi aquest equipament amb els seus 900 metres farà el seu ús 
adequadament pels joves que el podran gaudir. Convidar-vos a que vingueu a 
la inauguració. Gràcies.” 
 
11. Precs i preguntes 
 
Pren la paraula el senyor Olondriz: 
“Vull fer dues preguntes i potser un prec.  
Recentment s’ha aixecat la plaça per un programa de televisió, suposo que 
serà molt interessant ja que les vegades que l’he vist així ha estat.  
La pregunta és qui paga aixecar i tancar la plaça i en cas que sigui l’Ajuntament 
qui ho paga perquè i quin cost té. 
 
La pregunta número dos fa referència a les obres de Can Rius que van 
començar el 4 de juliol de 2011 i estaven previstes que duressin un mes i mig . 
Aquesta obra té dipositada una fiança de 25.000 euros. Sé que s’ha fet una 
pròrroga de dos mesos, aquests dos mesos han acabat el 24 d’octubre i la 
pregunta és quan està previst que s’acabin les obres o si es retornarà la 
totalitat de la fiança o es farà servir la fiança pel lloc que servir. 
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I l’última és una constatació sobre el pas de vianants de davant de la 
Residencia ahir encara estava com sempre.” 
 
El senyor Xavier Ortega, regidor del grup municipal del PSC, s’excusa i marxa 
de la sala de plens essent les 21.45 hores. 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“Primera vull fer un prec que és molt breu però volia demanar que si es 
possible de baixar la calefacció de la sala de Plens perquè em sembla que és 
una despesa energètica innecessària. Crec que tant els assistents com el 
públic, segons estic veient, estem passant una calor que no cal. Hauríem de 
trobar una solució. 
 
Aquest Ple va aprovar sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que estudies una 
solució a la seguretat al pas de vianants a la C-59 cap el polígon La Borda. 
Vam demanar que es fes alguna actuació i no tenim resposta. No sabem si 
l’equip de govern ha tingut alguna resposta, i en quin punt estem. 
 
Per una altra banda –se m’ha avançat el company Olondriz- també volia fer la 
pregunta sobre el cost de la Plaça que entenc que ja es contestarà. 
 
Una pregunta pel regidor d’hisenda. Avui acabem de passar un Ple 
d’ordenances en què majoritàriament els grups de l’oposició han demanat més 
treball conjunt i major consens en allò que sigui possible. No sé de quina 
manera tenen previst que vagi el pressupost. Els hi vull preguntar –i entenc que 
la voluntat és aprovar-lo dintre d’aquest any perquè sigui vigent al 2012, estem 
pràcticament al mes de novembre, encara nosaltres no tenim cap pista- i la 
pregunta és quines són les previsions per poder treballar en temps i poder 
tenir-ho amb el màxim d’anticipació possible. 
 
Una pregunta per a la regidora d’educació o qui correspongui. A l’escola 
bressol La Lluna aquests dies s’està fent unes obres d’actuació per a millores 
de l’equipament, però les hores de treball dels professionals que estan fent 
aquestes obres coincideix plenament amb les hores que estan els infants al 
centre. Ens han arribat queixes de moltes persones que utilitzen aquest servei i 
ens consta també que des de l’Ampa s’ha fet una petició de canvi d’horari –que 
els professionals hi vagin quan els nens no hi siguin a l’escola-.  
Sabem fins i tot que els nen picaven amb les pales i deien: “fora, fora...”. 
També pobres professionals. I la meva pregunta és quines mesures pensen 
prendre per resoldre aquests problema. 
 
Una altra pregunta que volíem fer al regidor de cultura o a qui correspongui és 
respecte a la construcció del Teatre-auditori. Fa poc, en una Junta de Govern 
van aprovar un conveni respecte la construcció del Teatre-auditori de Diputació 
o les obres. Voldríem saber en quin punt està el projecte, quina és la inversió 
realitzada fins ara, si ja saben el cost d’aquest projecte, i quins són els 
següents passos que volen prendre per a la construcció del Teatre-auditori. 
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I per últim, en el Ple de juliol el meu grup va presentar una moció per millorar la 
transparència en la nostra funció pública. En aquell Ple se’ns va dir que existien 
uns informes jurídics de l’Associació Catalana de Municipis i de la secretaria 
d’aquest ajuntament que deien que aquella proposta vulnerava la legislació 
vigent. Nosaltres d’acord amb aquestes informacions vam optar per retirar la 
moció del Ple amb l’objectiu de poder veure aquesta informació i treballar amb 
la resta de grups per consensuar un redactat –encara que nosaltres 
consideràvem que no vulnerava la legislació però que en tot cas com que hi 
havia informes jurídics que així ho constatàvem-, consensuar un redactat que 
s’adeqüés a la legislació vigent. Creiem que ja fa mesos i a l’anterior Comissió 
Informativa vam preguntar en quin punt estava això, que s’havien compromès 
en facilitar-nos als grups d’oposició aquests informes i en base a aquests 
informes poder crear un grup de treball, una reunió o el que sigui per poder 
consensuar aquest aspecte i estem acabant el Ple d’octubre i encara no hem 
tingut resposta per part de l’equip de govern. Voldríem saber en quin punt està 
aquesta qüestió.” 
 
Pren la paraula el senyor Serra: 
“Nosaltres ens sumem a l’afany curiós de saber de les obres de la Plaça a 
resultes de la gravació del programa de TV3. 
En un altre ordre de consultes sí que els volem donar trasllat de dues queixes 
que se’ns han adreçat. Dos establiments que van ser prou valents com per 
obrir aquest darrer any la seva activitat a Caldes, ens indican que han rebut un 
avís de constrenyiment des de l’Ajuntament. Tenen constància que si més no 
se’ls hi ha intentat notificar però que no tenen cap mena de notificació. 
Evidentment tenint en compte que això se salta qualsevol procediment de la 
normal comunicació del procediment administratiu entenem que quan presentin 
recurs que és el que se’ls ha aconsellat que facin, si més no, se’ls atengui i 
se’ls escolti i es pugui documentar. Sí que se’ns ha fet esment que aquestes 
comunicacions han estat entregades mitjançant una empresa de serveis de 
missatgeria que utilitza habitualment l’Ajuntament. Veure si ha dut a terme amb 
la diligència adient. Desconec el 100% com s’ha dut això, el que sí els hi 
podem garantir és que presentaran els recursos pertinents al respecte. 
 
En tot cas li demanaria com a regidor responsable que si pot fer un seguiment 
més personalitzat. Ells els hi ho agrairan. 
 
Per una altra banda com ja és públic i notori ja hi ha hagut els primers casos de 
desnonament de diverses famílies dins del municipi -jo mateix els hi he 
traslladat algun cas en concret-  volem que ens indiquin quin tipus de mesures 
prendrà el consistori per poder donar suport a aquestes famílies que trobant-se 
ja en tràmits de desnonament puguin veure’s al carrer i sol·licitin l’ampar de 
l’Ajuntament.  
No tant sols és un tema de curiositat sinó que realment és una voluntat per 
intentar donar resposta, però sobretot de donar ajut i suport a aquestes famílies 
quan ho requereixen, que ja ens consta que hi ha un assenyalat pel proper mes 
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de desembre. Per tant tenim un problema real sobre la taula que es pot fer 
evident en properes dates.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“La qüestió del pas de vianants de la C-59 ja ho hem comentat moltes vegades 
en aquest ple. És una reivindicació del municipi i la hem traslladat a la Direcció 
General de Carreteres. En algun moment va haver un cert interès per estudiar 
una possible solució, però se’ns va dir que no hi havia cap solució viable pel 
tipus de terreny. No hi havia prou espai per fer un pas elevat i que no hi havia 
cap alternativa que econòmicament i tècnicament es veies viable per la 
Direcció General de Carreteres que és la propietària de la via.  
De totes maneres som totalment conscients de la necessitat de millorar la 
seguretat del pas de vianants cap el Polígon La Borda i, per tant, nosaltres no 
deixarem de pressionar a qui correspongui perquè es trobi una solució. 
Qualsevol solució necessita de l’aval i el permís de la Direcció General de 
Carreteres, per tant, no és una decisió que correspongui només al govern 
municipal. 
 
Pel que fa al teatre-auditori de Can Rius el que s’ha fet darrerament és signar 
un conveni amb la Diputació perquè la Diputació en el marc del programa de 
concertació, finança un 50% de l’actuació que estem duent a terme, i l’altra 
50% està finançat per la Llei de Barris. El total de l’actuació són 380.000 euros 
per tant la meitat la Diputació i l’altre meitat la Generalitat de Catalunya. 
 
Aquesta actuació ha consistit en enderrocar les parts que no tenen valor 
patrimonial que han estat afegides posteriorment i que podien plantejar 
problemes de seguretat. S’ha fet aquest enderroc i, per tant, s’està creant un 
nou espai públic, una nova plaça al mig del casc antic. 
Anteriorment a això, a l’anterior legislatura, s’han anat fent peses per avançar 
cap aquest objectiu que nosaltres plantegem com un equipament municipal 
públic dedicat a la cultura al mig del casc antic, i que per tant a part de 
dinamitzar la cultura del municipi, dinamitzi en general la vida del casc antic i és 
per això que vam restaurar l’espai de Can Rius i és per això que vam obrir el 
pas de vianants pel pont de Can Rius cap a el parc, i es per això que s’ha 
treballat amb un avantprojecte de teatre-auditori que en aquests moments s’ha 
quedat en això.  
Hem volgut concentrar els recursos i els esforços en consolidar l’edifici i el que 
estem fent ara és assegurar que el tenim –l’antic balneari- no plantegi 
problemes de seguretat. Per tant, estabilitzar l’edifici i probablement hi haurà 
alguna actuació  més en aquest sentit, però en aquests moments és certament 
complicat posar en funcionament nous equipaments que generin una despesa 
corrent important pel municipi.  
Per tant, no renunciem a l’objectiu del teatre-auditori municipal però sí que en 
aquests moments tenim aquest projecte a la nevera i en tot cas estem 
plantejant la seva realització una mica més tard del que haguéssim volgut com 
a govern municipal. Repeteixo, sense renunciar a l’objectiu final. 
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Una altra qüestió és la moció que vostés volien presentar per fer pública la 
declaració de béns dels regidors i regidores. Els hi dic que aquests informes es 
van fer i consten a l’expedient. Aquest expedients del qual formeu part 
interessada està a la seva disposició i, per tant, el poden consultar en qualsevol 
moment i si ho creuen oportú podem tornar a debatre la viabilitat de dur a terme 
una iniciativa d’aquests tipus. 
 
Pel que fa a les preguntes del regidor de Convergència i Unió. La qüestió de les 
notificacions d’aquestes activitats econòmiques li agrairia que després ens 
digués de quines activitats es tracta. La qüestió tributària com vostè sap està 
delegada a l’oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, per tant, 
no portem la gestió directament. Ens informarem d’aquests dos casos i 
esbrinarem què ha passat. 
 
I la qüestió dels desnonaments, poca cosa podem fer des dels ajuntaments 
com vostés també són conscients. Cada cop que ens assabentem d’un cas de 
desnonament o possible cas de desnonament, el que aconsellem és que vagin 
a l’oficina local d’habitatge que allà els assessorem i els informem que 
existeixen diversos mecanismes de la Generalitat de Catalunya que el que 
intenten és mediar amb les entitats financeres i els afectats.  
Existeix alguna mena d’ajut en el pagament de les quotes hipotecàries, en els 
pagaments dels lloguers però són ajuts limitats. El que nosaltres ens plantegem 
-i crec que seria una molt bona iniciativa- és poder tenir un espai municipal on 
poder allotjar de  manera temporal i amb uns criteris mol clars i fins i tot 
estrictes, tenir un espai per poder allotjar a les famílies que hi necessitin. No 
només les famílies víctimes de desnonament sinó també famílies que es trobin 
en una situació que no els permet estar allotjades dignament en un habitatge.  
 
Estem treballant en aquesta possibilitat però de moment no els puc avançar res 
més. En qualsevol cas mentre la normativa no canviï i aquí vull recordar que hi 
ha diferents iniciatives en diferents cambres parlamentàries per aconseguir 
l’adhesió en el pagament de les hipoteques, doncs, mentre no canviï aquesta 
normativa realment els instruments que tenim al nostre abast són molt limitats. 
Som conscients també que s’està creant una plataforma ciutadana a Caldes de 
Montbui per vetllar per aquests processos i en la mesura que puguem 
col·laborarem amb aquesta plataforma en tot allò que estigui al nostre abast. 
 
Pren la paraula el senyor Gaspar: 
“En primer lloc en sorprèn una mica que el màxim interès dels regidors de 
l’oposició no sigui saber què s’ha trobat ni el valor del que s’ha trobat, sinó el 
cost que suposa.  
 
En tot cas si ho saben ho celebro. En quan se’ns ha plantejat el venir a rodar 
aquest programa evidentment hi ha una productora que té uns dies, uns 
terminis i uns costos per fer uns programes i es va estar negociant el que es 
podia fer i el que havia d’assumir cadascú.  
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La productora assumeix tots els costos de la producció del programa, tots els 
costos més costosos que és l’excavació, l’analítica de les troballes que es fan i 
altres qüestions relacionades amb l’arqueologia que s’hi fan durant el 
programa. El que corre a càrrec de l’Ajuntament és el tornar a tapar el forat.  
 
Preguntaven pel cost de tapar el forat i en aquests moments no li se dir 
exactament, però el que estava clar és que s’havia de tapar i és el que s’ha fet. 
No tinc ara els pressupostos però ja els hi diré. Ara bé dit això val la pena 
explicar més coses. Val la pena explicar que quan nosaltres hem decidit 
assumir el cost que significa això -i no precisament en uns dels millors 
moments econòmics com parlàvem abans- és perquè tenim uns beneficis com 
a municipi. Com a municipi que té un ric patrimoni històric.  
 
Tenim un benefici inicial de un georadar que és com un escàner per a tota la 
plaça que separa tot el material de la plaça, determina quins volums hi ha i en 
quins materials i això ens dóna molts indicis del que hi podem trobar a sota de 
la plaça. Això té un cost molt important que no l’hem assumit nosaltres sinó que 
l’assumeix l’equip d’arqueòlegs que van venir. Per tant, aquest benefici ja el 
tenim.  
 
Un segon benefici és que hem fet una excavació amb quatre professionals que 
han excavat durant tres dies el patrimoni que tenim a sota la Plaça i no ho hem 
pagat nosaltres. Tot això és una extensió d’excavació que no s’havia excavat a 
Caldes i que ara ja sabem el què tenim i sense cost. Tenim com a benefici una 
solvència dels professionals que ho fan i la promoció que tindrem del ric 
patrimoni que tenim, del conjunt que també sortirà en el programa. Un 
programa de màxima audiència a TV3. Celebrem des de la regidoria de 
patrimoni que TV3, una televisió pública, faci programes que parlin 
d’arqueologia abans de fer altres xous d’altres cadenes que ens tenen 
acostumats. 
 
Hi havia uns costos però enteníem que els beneficis que teníem per contra 
valien més la pena. Tot i així assumeixo personalment la responsabilitat del que 
s’ha excavar perquè si hagués estat per aquest regidor de patrimoni hagués 
demanat que s’excavés més metres quadrats. Sort de la prudència del regidor 
de les brigades que em demanava que fóssim moderats i que excavéssim 
estrictament el necessari, perquè com a regidor de patrimoni el que 
m’interessava era conèixer el màxim del subsòl que tenim a la plaça que és 
molt ric en patrimoni. 
 
Quan vam començar amb les reunions amb la productora el que volien fer era 
un programa amb tres dies d’excavació simulada, agafar una zona ja excavada 
per poder tenir les garanties del que ja sabien que hi havia. La voluntat meva 
va ser de dir-los que no. El que està excavant ja ho sabem i ho coneixem i en 
un futur volem fer una remodelació de la plaça –que en un futur s’haurà de fer- 
tenir més zona excavada de la plaça del Lleó i poder tenir més informació. Per 
tant els hi vaig demanar que si venien havia de venir aquest georadar per 
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determinar altres zones de la plaça que valia la pena excavar per tenir més 
zones excavades i tenir més informació del subsòl.  
 
Si en un futur s’ha d’excavar la plaça en el projecte de remodelació tot això que 
hem excavat avui en dia no es perd perquè queda documentat i a més a més 
es protegeix amb un material que es diu geotèxtil que és per separar les 
troballes de la sorra perquè en qualsevol moment que s’hagi de recuperar no 
cal tornar-ho a excavar. Tots aquests diners d’aquests tres dies d’excavació 
arqueològica que han fet pel programa ens els estalviarem en un futur.” 
 
Pren la paraula el senyor Personat: 
“El retard ha vingut promogut bàsicament perquè a l’excavació de la primera 
plaça del costat de les Termes es va trobar una conducció d’aigua que no 
estava dintre dels plànols que teníem. Això va ser al mes d’agost i per trobar 
algú que pogués endevinar d’on venia aquesta aigua va ser bastant difícil. Era 
un aigua que sortia pel seu propi pes, era com un pou però conduïda. No 
sabien d’on venia i ens preocupava el no deixar sense aigua a ningú. Van tenir 
que parar-ho tot. 
 
A sota la plaça hi ha unes conduccions bastant importants d’alçada –gairebé es 
podria caminar per dintre- això per part de l’aigua que havíem d’esperar d’on 
venia i com es reconduïa vam tenir que ensorrar tot el que era el pati aquell. No 
és el mateix posar la gravilla a sobre i enrajolar que tenir que ensorrar-lo tot per 
donar-hi consistència. 
 
Per altra banda el que és la façana de les termes per part de darrera també a 
l’hora de cavar havia d’anar arrebossat però els arqueòlegs ens van aconsellar 
acabar de fer el tancament amb la pedra. La plaça va quedar inhabilitada per 
poder treballar. I per altra banda un cop s’ha canalitzat i s’ha arribats a un acord 
ara es troba molta gent treballant en el mateix lloc i ha retardat les obres. 
 
Hi ha informes dels arquitectes per documentar aquesta situació, de l’inspector 
i per l’empresa constructora.  
Creiem que sobre la tercera setmana del mes de novembre estarà acabada 
l’obra.” 
 
Pren la paraula el senyor Mauri: 
“Si no li he sentit malament ha dit vosté que no s’ha fet res. Literatura a banda 
quan plou no treballen. El pas de vianants està arreglat. I li explico el que s’ha 
arreglat. S’ha arreglat la junta de la pendent amb el ferm de la llamborda, que 
és el que estava esbotzat, havia més de tres centímetres d’esglaó entre la junta 
i el ferm. Si s’hi fixa i va un dia que no plou probablement podrà fer una altra 
foto i veure que amb el contrast de l’última que va fer sí que s’ha arreglat. 
 
A més a més li he de dir que s’ha fet aquest arrengament perquè al principi de 
l’any que ve s’arreglarà d’una forma urbanitzada des de el carrer Font i Boet, 
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Plaça Catalunya, Rector Alemany. Si la dificultat era en el pas de la gent que té 
problemes de mobilitat aquell petit esglaó ja està arreglat.” 
 
Pren la paraula la senyora Guiteras: 
“És cert que La Lluna s’estan fent obres, s’està fent una canalització d’aigües i 
es fa molt soroll. El que passa és que aquestes obres s’han portat a terme 
mitjançant un Pla d’Ocupació de tres dies a la setmana amb l’horari més dolent 
per a la canalla –de 9h a 14h-. Estem intentant de canviar-ho i fer-ho de 7h a 
9h ja que a la tarda és impossible i poder comença abans. Queden molt pocs 
dies d’aquest soroll, no de l’obra, per tant, intentarem arreglar-ho perquè els 
nens puguin descansar.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Només queda la pregunta del pressupost i els hi haig de dir que ens hem 
posat a treballar fa tot just una setmana a nivell tècnic i polític, per part de 
l’equip de govern i dels tècnics municipals, per tant, quan tinguem una primera 
proposta ja els hi farem arribar a través de la Junta de Portaveus o el canal que 
sigui més adient.” 
 
Pren la paraula el senyor Olondriz: 
“Respecte a les obres de la plaça. L’explicació és fantàstica Pep. El fet que no 
hagi preguntat el que ja sabia era perquè ja ho sabia. És més hi ha coses que 
no es podem explicar perquè han de dir-ho abans a TV3, per tant no les direm 
aquí. Però que els beneficis que comparteixo amb tu que són pel poble de 
Caldes de Montbui són especialment beneficis turístics ja que sabem que tot 
allò que surt a la televisió és un reclam turístic important. I els primers 
beneficiaris del turisme són determinats establiments de Caldes. Seria bo que 
els costos d’aquestes coses anéssim a mitges mitjançant un acord amb 
aquestes empreses que en treure’n algun benefici directe i immediat. 
 
Per altra banda l’altre tema de la pròrroga de dos mesos de les obres ha 
caducat i s’haurà de prendre una altra. Sinó estem fora de joc. Una obra d’un 
mes i mig ens durarà per la situació del subsòl de Caldes molts mesos.” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“Respecta a les respostes que s’han donat a les preguntes he de dir que per 
una banda el tema de l’escola bressol encara m’ho posa més fàcil, ja que jo 
pensava que era una empresa adjudicatària i és personal contractat per 
l’Ajuntament. El canvi d’horari és més senzill per adaptar-lo a les necessitats 
del centre. 
 
Pel tema del pas del Polígon La Borda no era una crítica a l’equip de govern 
sinó era per saber quina resposta s’havia donat des de la Generalitat. 
 
Respecte a la moció de la transparència que deia que els informes estan a 
l’expedient doncs és bo saber-ho després d’aquests mesos, perquè ho hem 
demanat en més d’una ocasió i se’ns ha dit que ja ens ho passarien. Si 
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s’hagués dit que els havien col·locat en l’expedient de la proposta nostra ja 
sabrien on anar-los a buscar. De totes maneres no n’hi ha prou amb això ja que 
el compromís el vam prendre els grups i per això nosaltres vam decidir retirar la 
moció en busca d’un acord entre tots plegats. Si no haguessin intentat arribar a 
un acord haguéssim mantingut la moció i a votar-la i punto. Es va retirar perquè 
va haver aquesta voluntat manifesta dels grups municipals. 
 
I l’última qüestió és sobre el teatre-auditori que no m’ha quedat clar. El teatre-
auditori  està a la nevera no està al congelador però què significa a la pràctica. 
No es preveurà res al pressupost 2012 per l’execució d’aquesta obra, es deixa 
pel 2013, es deixa pel 2025, què significa això de la nevera.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“En aquests moments estem planificant les inversions d’aquesta legislatura i 
això en bona part depèn dels problemes de subvencions que surtin. Algú 
sortiran l’any que ve, els altres sortiran el 2013, per tant, fins que no es concreti 
això, nosaltres no podem fer una planificació del tot acurada.  
Per tant, el remeto el que li hem dit abans. Estem parlant, valorant entre els 
regidors de l’equip de govern què fem, ja que tenim una partida de Llei de 
Barris que en principi ha d’anar destinada a aquesta inversió del Teatre-auditori 
i, en qualsevol cas, si ha d’haver un replantejament es farà.  
S’està analitzant i no li puc dir en aquest moments exactament la planificació 
d’aquesta infraestructura. El que sí li he de dir és que en el moment actual 
posar al servei de la ciutadania nous equipaments, i més aquest, genera una 
certa incertesa, genera uns costos i una despesa corrent que en aquests 
moment és difícil d’afrontar i, per tant, ens toca ser realistes i tocar de peus a 
terra.” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“Penso que és un projecte que en aquests moments no és prioritari i 
entendríem perfectament que ara mateix no sigui on s’hagin d’abocar tants 
milions d’euros per fer una obra d’aquesta magnitud. Gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Interpreti com vulgui. Això quedarà recollit a l’acta literalment del Ple i per tant 
que cadascú faci la interpretació que vulgui.” 
 
  
L’alcalde aixeca la sessió a les 22 hores i 30 minuts, de la qual cosa, com  a 
secretari, estenc aquesta acta. 
 
 
El secretari gral.      Vist i plau 
        L’alcalde 
 
 
Eduard Lluzar López de Briñas    Jordi Solé i Ferrando 


