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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 

Identificació de la sessió 
Núm.:   2 / 2012 
Caràcter Ordinari 
Data:  23 de febrer de 2012 
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 
 
Maria Taulats i Pahisa, regidora 
Josep Miguel Galvan Mascarell, regidor 
M. Àngels Garcia Pou, regidora 
 
Montserrat Coll Mañosa, regidora 
Xavier Ortega Guillén, regidor 
 
Montserrat Romano Bosch, regidora 
 
Pau Olóndriz De Moragas, regidor 
 

Secretari 
Eduard Lluzar López de Briñas, secretari gral. 
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Ordre del dia 
 
1. Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària anterior de 
data 26 de gener  2012.   
 
2. Declarar d’especial interès l’obra de reparació de la façana de l’edifici 
del Centre Democràtic i Progressista al carrer Corredossos de Baix.  
 
3. Declarar d’especial interès l’obra de construcció d’un edifici dedicat a 
ensenyament sol.licitada per l’Escola Pia de Catalunya.  
 
4. Aprovar la modificació de crèdits núm.2/2012 mitjançant transferència 
de crèdits. 
 
5. Aprovar l’esmena de l’acta de les operacions de delimitacions entre els 
termes municipals de Gallifa i de Caldes de Montbui signada el 11 de 
febrer de 2010. 
 
6. Aprovar la verificació del Text refós del Pla parcial  de sòl urbanitzable 
del sector sud (B-4). 
 
7. Aprovar la creació del Servei Públic Municipal del Centre d’Iniciatives 
Empresarials i aprovar les bases i la convocatòria per a l’adjudicació 
d’espais i domiciliació. 
 
8. Aprovar la imposició i ordenació de la taxa reguladora de la cessió d’us 
del domini públic i dels serveis associats al Centre d’Iniciatives 
Empresarials. 
 
9. Mocions 
 
9.1. Moció que presenta el grup municipal del PSC per tal que el govern 
municipal faci públic el deute del Govern Català amb l’Ajuntament i les 
empreses municipals i organismes autònoms per instar a la Generalitat a 
liquidar-lo de forma urgent.  
 
9.2 Moció que presenta el grup municipal del PSC en contra de la reforma 
laboral imposada pel Govern de l’Estat.  
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
L’alcalde obre la sessió amb l’explicació relativa a la modificació de l’ordre del 
dia amb la retirada de dos punts, essent aquests els següents: 
 
Punt núm. 7. “Aprovar la creació del Servei Públic Municipal del Centre 
d’Iniciatives Empresarials i aprovar les bases i la convocatòria per a 
l’adjudicació d’espais i domiciliació.” 
 
Punt núm. 8.  “Aprovar la imposició i ordenació de la taxa reguladora de la 
cessió d’us del domini públic i dels serveis associats al Centre d’Iniciatives 
Empresarials.” 
 
Per tant, aquests dos punts queden retirats de l’ordre del dia. 
 
 
1. APROVAR L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA 
ORDINÀRIA ANTERIOR DE DATA 26 DE GENER DE 2012. 
 
“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 26 de gener de 2012.” 
 
 
2. DECLARAR D’ESPECIAL INTERÈS L’OBRA DE REPARACIÓ DE LA 
FAÇANA DE L’EDIFICI DEL CENTRE DEMOCRÀTIC I PROGRESSISTA AL 
CARRER CORREDOSSOS DE BAIX.  
 
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  [16 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); de CIU (3); del 
PSC (2); i del PPC (1); i una abstenció d’ICV-EUiA (1)], 
    

          ACORDA: 
 
Identificació de l’expedient  
 
Expedient núm. 14/2012 relatiu a la sol·licitud de bonificació per obres 
d’especial interès de l’Impost sobre Construccions, Instal.lacions i Obres per les 
obres de reparació de la façana del Centre Democràtic i Progressista. 
 
DICTAMEN 
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Antecedents 
 
El senyor Jaume J. Pieres i Garcés, en nom de l’entitat Centre Democràtic i 
Progressista ha sol.licitat una llicència d’obres per a reparar una esquerda de la 
façana de l’edifici de la seva propietat del carrer Corredossos de baix, 9-11. 
 
L’article 6 de l’Ordenança reguladora de l’Impost sobre Construccions, 
Instal.lacions i Obres, indica que, en el cas que el Ple de la Corporació 
determini que les obres es consideren d’especial interès o utilitat municipal per 
concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de 
l’ocupació, s’aplicarà una bonificació sobre la quota de l’impost del 75 %. 
 
Les obres que tenen per objecte la millora dels edificis dedicats a fomentar la 
cultura i la participació ciutadana de Caldes de Montbui es consideren obres 
d’especial interès per concurrència de circumstàncies de caire social i cultural. 
 
Fonaments de dret 
 
Article 6 de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Construccions, 
Instal.lacions i Obres.   
 
Article 103 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.  
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Declarar que les obres sol.licitades pel Centre Democràtic i Progresista, 
per les obres de reparació de la façana de l’edifici situat al carrer Corredossos 
de baix, es consideren obres d’especial interès per concurrència de 
circumstàncies de caire social i cultural. 
 
Segon. Concedir una bonificació del 75 % de la quota que correspongui a l’obra 
indicada, a l’empara de l’article 6è de la vigent Ordenança reguladora de 
l’Impost sobre Construccions Instal.lacions i Obres. 
 
Tercer. Comunicar els presents acords a l’Àrea de Serveis Econòmics i al 
Centre Democràtic i Progressista. 
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3. DECLARAR D’ESPECIAL INTERÈS L’OBRA DE CONSTRUCCIÓ D’UN 
EDIFICI DEDICAT A ENSENYAMENT SOL.LICITADA PER L’ESCOLA PIA 
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. 
 
No hi ha intervencions. 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  [16 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); de CIU (3); del 
PSC (2); i del PPC (1); i una abstenció d’ICV-EUiA (1)], 
    

          ACORDA: 
 
Identificació de l’expedient  
 
Expedient núm. 15/2012 relatiu a la sol·licitud de bonificació per obres 
d’especial interès de l’Impost sobre Construccions, Instal.lacions i Obres per les 
obres d’ampliació del centre docent situat a l’Avinguda Fontcuberta, 166. 
 
DICTAMEN 
 
Antecedents  
 
El senyor Gregori Martínez Ruíz, en representació de l’Escola Pia de Caldes de 
Montbui ha sol.licitat una llicència d’obres per ampliació del centre docent situat 
a l’Avinguda Fontcuberta, 166. 
 
L’article 6 de l’Ordenança reguladora de l’Impost sobre Construccions, 
Instal.lacions i Obres, indica que, en el cas que el Ple de la Corporació 
determini que les obres es consideren d’especial interès o utilitat municipal per 
concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de 
l’ocupació, s’aplicarà una bonificació sobre la quota de l’impost del 75 %. 
 
Les obres que tenen per objecte la millora dels edificis dedicats a activitats 
docents sostingudes amb fons públics es consideren obres d’especial interès 
per concurrència de circumstàncies de caire social i cultural.   
 
Fonaments de dret 
 
Article 6 de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Construccions, 
Instal.lacions i Obres.   
 
Article 103 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.  
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Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Declarar que les obres sol·licitades per l’Escola Pia de Caldes de 
Montbui, per les obres d’ampliació del centre docent situat a l’Avinguda 
Fontcuberta núm. 166, es consideren obres d’especial interès per concurrència 
de circumstàncies de caire social i cultural. 
 
Segon. Concedir una bonificació del 75 % de la quota de l’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres a l’obra indicada, a l’empara de l’article 6è 
de la vigent Ordenança reguladora, entenent que la bonificació s’aplicarà a la 
part del pressupost que correspongui a obres destinades a l’activitat docent. 
 
Tercer. Comunicar els presents acords a l’Àrea de Serveis Econòmics i a 
l’Escola Pia de Caldes de Montbui. 
 
 
4. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM.2/2012 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 Olóndriz: 
“Gràcies, jo esperava que explicaríeu alguna cosa més, perquè el que estem 
aprovant avui no és el que ens veu informar a la Comissió Informativa. Jo 
espero les vostres explicacions però d’entrada interpreto una certa 
descoordinació i manca de planificació en tot plegat. 
Sembla recordar que els 12.000 euros estaven duplicats en el pressupost, si no 
fem la modificació en aquests moments, continuen duplicats en el pressupost. 
Podem acceptar una errada en la confecció del pressupost, però ja en trobem 
una altra.  
Per altra banda, crec que seria de justícia explicar quins lloguers anàveu a fer 
que ara no els feu. Per què amb menys d’una setmana es decideix no llogar un 
local i en canvi el que sí que aprovem és l’adequació del sistema contra 
incendis del Centre d’Iniciatives Empresarials? És sorprenent que la 
construcció d’un edifici nou no contemplés aquestes mesures. 
Jo votaré en contra de la modificació de crèdit precisament per això. 
Normalment ens abstenim, però en aquets punt crec que ens mereixem una 
explicació de tot plegat, gràcies.”     
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Gràcies, nosaltres en relació a aquest punt -donat que estem en el segon Ple 
ordinari de l’any 2012- també ens ha sorprès que es destinés aquest decrement 
d’una de les partides de 18.360 euros a la inversió d’adequació d’immobles, 
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que ja estava dotada en el pressupost d’inversions amb 41.000 euros i que 
aquests 41.000 euros no incloguessin la despesa a la que anava dirigida. 
Realment, com hem vist més tard que anaven destinats a aquesta adequació 
del sistema antiincendis per aquest centre, que obrirem en breu.  
 
Clar, el que havíem proposat és que donat que hi ha altres partides d’inversió 
que no estan tan dotades com la d’adequació d’immobles, voldríem preguntar-
vos com és que s’havia decidit aquesta partida en lloc d’altres, com per 
exemple la de millora d’equipaments educatius o la d’estalvi energètic de 
l’Ajuntament, que l’any passat ja la vam decrementar i que creiem que és 
important d’anar-la dotant i, a més a més, gastar-la, o el Pla Millora de la 
Mobilitat, o les millores dels equipaments esportius. 
També voldríem saber una miqueta com és que en tant poc temps hem 
identificat aquesta inversió imprescindible, que d’alguna manera ja havíem 
identificat l’any passat.” 
   
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, la segona part d’aquesta modificació de crèdit ha decaigut perquè 
finalment aquests 12.000 euros que efectivament són una partida duplicada del 
capítol 4 del pressupost, doncs aniran a parar a una altra partida amb el mateix 
concepte, amb el mateix codi. I, per tant, això es podrà fer via Decret d’Alcaldia 
tal i com estableix el nostre Reglament. No cal passar-ho per Ple. Pel que fa a 
la partida d’adequació d’immobles municipals, com vostès saben, el pressupost 
és una cosa dinàmica, que es pot anar complementant, per això existeixen les 
modificacions de crèdit, i s’ha cregut convenient davant de les dificultats que 
han sorgit en el procés de legalització de les instal·lacions elèctriques del 
Centre d’Iniciatives Empresarials dotar aquesta partida de recursos per poder 
fer front a aquesta inversió. Aquesta qüestió en el moment en què es va 
confeccionar el pressupost no estava prevista i, per tant, ha estat una qüestió 
sobrevinguda.” 
 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  [10 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); 4 vots en contra de 
CIU (3); i d’ICV-EUiA (1); i 3 abstencions del PSC (2); i del PPC (1)], 
    

           ACORDA: 
 

Identificació de l’expedient  
 
Expedient número SEMC 2/2012, relatiu a la modificació de crèdits número 
2/2012 del pressupost municipal de l’exercici 2012, mitjançant transferència de 
crèdits. 
 
DICTAMEN 
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Antecedents  
 
L’Àrea de Serveis Territorials ha sol·licitat dur a terme una modificació de 
crèdits per dotar de crèdit a una aplicació pressupostària mitjançant 
transferència d’ una altra aplicació pressupostària. S’adjunta en l’expedient la 
sol·licitud amb l’informe justificatiu. Per tant, l’expedient que es presenta té per 
objectiu aprovar una modificació de crèdits per transferència de crèdit d’una 
aplicació de diferent àrea de despesa a una altra, per un import de 18.360,00 €. 
 
En la relació que s’acompanya, com annex, es detalla les aplicacions 
pressupostàries de despeses que s’incrementen, així com les necessitats que 
s’han d’atendre, la satisfacció de les quals no es poden demorar fins l’exercici 
següent. El resum agregat de la modificació de crèdits es el següent: 
  
Tipus de modificació   Increments Decrements
Transferència de crèdits MODIFICACIONS CAP. VI   18.360,00 €   
Transferència de crèdits MODIFICACIONS CAP. VI   18.360,00 €
    
    
    
  TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDITS    18.360,00 € 18.360,00 € 
 
Vist l’informe de la Intervenció Municipal. 
 
 
Fonaments de dret 
 
- Els articles 179 i 180 del  Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i els articles 
169,170 i 171 de l’ esmentat text. 
 
- Els articles 40, 41 i 42 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 
desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos. 
 
- Els articles 6è. i 10è. de les Bases d’execució del pressupost municipal vigent. 
 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 2/2012, del 
pressupost de l’Ajuntament de Caldes de Montbui de l’exercici 2012, per un 
import total de 18.360,00 €, segons detall de l’annex, on s’especifiquen les 
previsions de despesa i el seu finançament. 



 

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

 
Segon.- Exposar al públic aquesta modificació mitjançant publicació d’edicte al 
BOP i en el tauler d’anuncis de la Casa Consistorial, en espai de 15 dies hàbils, 
a efectes de possibles reclamacions segons estableixen els articles 169,170 i 
171 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i considerar 
definitivament aprovat l’expedient en el cas de no presentar-se reclamacions. 
 
 
5. APROVAR L’ESMENA DE L’ACTA DE LES OPERACIONS DE 
DELIMITACIONS ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE GALLIFA I DE 
CALDES DE MONTBUI SIGNADA EL 11 DE FEBRER DE 2010. 
 
Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 
 
Pren la paraula la senyora Garcia:  
“Bona nit. Només vist l’expedient, voldríem que ens posessin al dia si hi ha 
altres límits amb altres municipis pendents de realitzar o de tramitar o quin és el 
seu estat.  
Sabem que hi ha un límit entre Santa Eulàlia i Caldes de Montbui del que tenim 
coneixement i vostès també, i que ha donat peu a confusions en relació a les 
contribucions especials, així com en els pagaments d’impostos, que fins i tot 
s’han deixat d’ingressar durant molt de temps impostos al nostre ajuntament. 
A més a més, volíem saber si els tràmits que han fet, les peticions que han fet, 
via instància, s’han tingut en compte dins l’Ajuntament.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“De fet els límits del terme municipal de Caldes són els que són. Canviar els 
límits no és una cosa fàcil, exigeix tot un tràmit que acostuma a durar anys, que 
implica a la Generalitat. En qualsevol cas hem iniciat converses amb 
l’Ajuntament de Santa Eulàlia per mirar de modificar el límit entre els dos 
municipis a l’alçada de Can Maspons. Entenem que la línea actual no té massa 
sentit perquè divideix la urbanització de Can Maspons que és un barri, que en 
la seva gran majoria, es troba dins del terme municipal de Caldes -només 10 
habitatges o una dotzena d’habitatges estan dintre del terme municipal de 
Santa Eulàlia-, però en qualsevol cas es tracta de converses molt prèvies i molt 
preliminars i, per tant, de moment no els puc avançar gaire més cosa.” 
 
Pren la paraula la senyora Garcia: 
“Ho tindreu en compte per anar-ho seguint?” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Sí, sí, es a dir, hem iniciat les converses i les continuarem, el que passa és 
que hi haurà qüestions a debatre i a negociar i no serà fàcil d’arribar a un 
acord, com us podeu imaginar.” 
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En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents [17 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); de CIU (3); del 
PSC (2); del PPC (1); i d’ICV-EUiA (1)], 
 

         ACORDA: 
 

Identificació de l’expedient  
 
Expedient número SGGE200900031 de Serveis Generals, de delimitació de la 
línia de terme municipal entre el TM de Gallifa i el TM de Caldes de Montbui.  
 
DICTAMEN 
 
Antecedents 
 
I. En data 11 de febrer de 2010 es va signar per part dels representants de 
l’Ajuntament de Gallifa, l’Ajuntament de Caldes de Montbui i de la Generalitat 
de Catalunya l’acta de les operacions de delimitació entre els termes 
municipals de Gallifa i de Caldes de Montbui. 
 
II. En el Ple de l’Ajuntament de Caldes de Montbui del passat 27 de maig de 
2010 es va aprovar l’esmentada acta de les operacions de delimitació, ja que 
s’havien seguit les formalitats corresponents i els tècnics municipals de 
l’Ajuntament que van formar part de la comissió de delimitació del nostre terme 
municipal es van mostrar d’acord a la seva signatura. 
 
III. Posteriorment, el tècnic de l’Oficina del Mapa Municipal de Catalunya ha fet 
arribar la documentació necessària pel seu estudi i aprovació, tant a 
l’Ajuntament de Gallifa com al nostre Ajuntament, corresponent a l’esmena que 
cal fer a l’acta d’operacions de delimitació esmentada. 
 
IV. L’Ajuntament de Gallifa, en el Ple de la Corporació de la sessió ordinària del 
dia 27 de gener de 2012, va aprovar l’esmena de l’acta de les operacions de 
delimitació, atès que considera que la fita comuna amb el municipi de Caldes 
de Montbui es troba desplaçada al nordest del punt d’intersecció real entre les 
línies de terme. 
 
V. En data 14 de febrer de 2012 l’arquitecte tècnic municipal de l’Ajuntament de 
Caldes de Montbui ha emès el seu informe, segons el qual “al tractar-se d’un 
petit ajust de l’encaix de trams de l’itinerari topogràfic sobre punts identificats en 
el Mapa Topogràfic a escala 1:5000 de l’Institut Cartogràfic de Catalunya…” 
informa favorablement la proposta d’esmena que recull l’esmentada acta de 
delimitació sobre la línia de terme entre els municipis de Gallifa i de Caldes de 
Montbui, quedant una nova descripció de les fites 1 i 2, sense modificar la resta 
de fites (3, 4, 5). 
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Fonaments de dret 
 
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de Bases de Règim Local. (LRBRL). 
 
- Llei 2/2003, de 28 d’abril, per la qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal 
i de Règim Local de Catalunya.(LLMRLC) 
 
- Decret 140/1988, de 24 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de 
Demarcació Territorial i Població de Catalunya.(RDT i P)  
 
- Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la 
demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals 
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya. 
 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Aprovar l’esmena de l’acta de les operacions de delimitació entre el 
terme municipal de Caldes de Montbui amb Gallifa, que s’annexa a aquesta 
proposta d’acord, la qual s’incorpora a l’acta de data 11 de febrer de 2010. 
 
Segon. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Gallifa i a la Direcció General 
d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya. 
 
Tercer. Trametre a la Generalitat de Catalunya l’esmena de l’acta degudament 
signada pel nostre secretari. 
 
 
6. APROVAR LA VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DEL PLA PARCIAL  DE 
SÒL URBANITZABLE DEL SECTOR SUD (B-4). 
 
Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 
 
Pren la paraula la senyora Taulats:  
“Molt bé, gràcies. No és cap pregunta en concret en relació a aquest tema, però 
nosaltres creiem que hem de votar a favor d’aquest text refós que ha passat tot 
el tràmit que pertocava, però sí que aprofitant que els processos de planificació 
urbanística són eines de planificació a llarg termini, que la seva execució 
segurament es pot produir d’aquí molt de temps, voldríem deixar constància de 
dos temes que hauríem de tenir-los presents: 
Un tema és que en aquest pla parcial hi ha uns terrenys que estan considerats 
en l’expedient com a ús educatiu, ja hem vist, i també gràcies a la trucada del 
regidor Personat, que són compatibles també altres usos i, per tant, quedava 
molt clar que en funció de les necessitats que tinguem a nivell municipal es 



 

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

poden donar altres usos a aquells espais. Ja no té sentit l’ús educatiu amb la 
ubicació que té ara el centre educatiu institut escola El Calderí. Ens 
assemblava que val la pena que aquests processos de planificació, que són de 
llarg termini, es tinguin en compte pel futur, ja que haurem de revisar aquests 
usos per donar-los el destí que pertoqui. 
 
I l’altre tema que també creiem que és molt important de tenir en compte en el 
desenvolupament d’aquest pla parcial és tot el que seria l’accés al polígon La 
Borda des d’aquesta part del nucli urbà, que ja ho vam comentar en l’anterior 
Ple on es va tractar aquest tema, previ la tramitació amb la Generalitat i que 
ens agradaria que quedes constància, que és un tema que s’ha de tenir en 
compte. En aquest mateix Ple em sembla que el mateix regidor Personat va 
comentar que s’havia de veure amb la senyora Natàlia Estruch Gay, la cap del 
Servei Territorial de Carreteres de Barcelona, per demanar justament la 
viabilitat de la construcció d’aquest pas i només volíem saber com estava 
aquest tema que no vaig recordar de preguntar-li prèviament, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor Personat: 
“Gràcies senyor alcalde, de l’entrevista amb la senyora Estruch va resultar que 
el pla de viabilitat per fer el pas -la passarel·la a la zona industrial- no ho veuen 
prou viable, per tant, queda com  estava.  
I en quant al terreny que consta com a centre educatiu, en principi estava 
destinat allà perquè havia d’anar l’escola de El Calderí. L’escola de El Calderí 
ara es fa en un altre lloc, però d’aquí dos dies podem tenir també necessitats 
d’ampliar un institut i és al costat mateix de l’institut. I en cas que necessitem 
tenir alguna altra necessitat es pot canviar com a ús esportiu, cultural o 
recreatiu, podem tenir tots els usos allà, només cal passar el que necessitem 
pel Ple.”  
 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  [14 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); de CIU (3); i del 
PPC(1); i 3 abstencions del PSC(2); i d’ICV-EUiA (1)], 
    

          ACORDA: 
 
Identificació de l’expedient  
 
Expedient número TPPE200601867, referent a l’aprovació de la verificació del 
text refós del pla parcial del Sector Sud (B-4). 
 
 
DICTAMEN 
 
Antecedents 
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I.- El Ple de l’ajuntament, en data 28 de juliol de 2011, va prendre els següents 
acords: 
 
“Primer.- Aprovar la verificació del Text refós del Pla parcial del sector sud (B-4) 
redactat per Campistrón Arquitectes, el qual incorpora les prescripcions 
assenyalades per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió 
de 21 de juny de 2007. 

 
Segon.- Trametre, a la Comissió d’Urbanisme de Barcelona el document del 
text refós degudament diligenciat   i per triplicat per la seva aprovació 
definitiva.” 
 
II.- La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en sessió del dia 27 
d’octubre de 2011, va prendre el següent acord: 
 
“-1 Mantenir la suspensió de l’aprovació definitiva del Pla parcial del sector sud 
(B-4) de Caldes de Montbui, promogut per la Junta de Compensació del Pla 
parcial Sud i tramès per l’Ajuntament, fins a la presentació d’un text refós, per 
triplicat, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de 
l’expedient i degudament diligenciat, que incorpori les prescripcions següents: 
 
1.1 Cal que en la tramitació del projecte d’urbanització es recapti l’informe de la 
Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament del 
Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació i es tinguin en 
compte els preceptes tècnics que es detallen en l’informe del Consorci per a la 
Defensa de la Conca del riu Besòs, de 18 de març de 2011. 
 
1.2 Cal que el nou vial previst a continuació del carrer de Josep Calvo hauria de 
mantenir l’alineació d’aquest, en direcció sud-oest nord-est, per tal que la cruïlla 
formada per la trobada d’aquests carrers funcioni correctament.  
 
1.3 Cal que el document concreti normativament la dotació necessària de 
places d’aparcament de vehicles que cal reservar en el sòl privat de cada zona 
d’acord amb el criteri fixat pel POUM (545 places) i fixi el nombre concret de 
places a emplaçar en cada UMP en els quadres que s’inclouen a la normativa. 
 
1.4 Cal suprimir del document tota referència a l’assimilació de la reserva viària 
(clau CR) com a sistema d’espais lliures. 
 
1.5 Cal modificar l’apartat normatiu del pla parcial tenint en compte les 
consideracions següents: 
 
1.5.1  Cal articular l’apartat corresponent a “1. Consideracions generals”. Així 

mateix, cal assignar una nova numeració als articles restants de manera 
que aquesta resulti correlativa. 

 
1.5.2  Cal suprimir la totalitat dels articles del 1 al 75, atès que es tracta de 
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transcripcions literals de l’articulat normatiu del POUM en els quals es 
defineixen el diferents paràmetres reguladors de l’ordenació. 

 
1.5.3  Cal incorporar a l’article 76 els quadres normatius de “edificabilitat 

màxima” i de “nombre màxim d’habitatges” aplicables a cada unitat 
mínima de projecte, que consten als articles 25 i 26 respectivament. 

 
1.5.4  Cal mantenir el contingut de l’article 51 relatiu a la identificació dels 

sistemes afegint el sistema de reserva viària (clau CR), així com afegir el 
paràgraf següent: “Pel que fa a la regulació de sistemes s’estarà a allò 
establert al POUM. En relació a les zones de servitud i d’afectació 
corresponents a la carretera C59 només s’autoritzaran els usos 
permesos pel Reglament General de Carreteres”. 

 
1.5.5  Cal suprimir dels quadres que apareixen a l’article 76 la columna central 

relativa a “condicions generals”, atès que fan referència a l’articulat que 
s’ha de suprimir de la normativa. En tot cas, es podria afegir a l’article la 
referència genèrica següent: “Els diferents conceptes que es regulen als 
quadres de condicions de parcel•lació, d’edificació i d’ús que apareixen 
en aquest article, queden definits a l’articulat corresponent de la 
normativa del POUM”. 

 
1.6 Cal incorporar la cartografia topogràfica al plànol d’ordenació de l’edificació 
O-02. Així mateix, seria recomanable incorporar en aquest plànol informació de 
les edificacions de l’entorn, atesa la condició del sector com a complementació 
d’un buit urbà 
 
-2 Indicar a l’Ajuntament que el subsegüent acord d’aprovació definitiva restarà 
condicionat a l’aprovació definitiva del projecte d’urbanització, així com a la 
presentació davant l’Ajuntament, dins del termini de tres mesos des de la 
notificació de l’acord d’aprovació, de la garantia del 12% del total cost 
d’implantació dels serveis i d’execució de l’obra d’urbanització, tal com 
estableixen els articles 101, apartats 3 i 4, del Text refós de la Llei d'urbanisme, 
aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol. 
 
-3 Indicar a l’Ajuntament que el text refós inclourà el text de les normes 
urbanístiques i els plànols d’ordenació en suport informàtic i en format de 
tractament de textos, en compliment de l’article 17.6 del Reglament de la Llei 
d'urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, i de l’ordre 
PTO/343/2005, de 27 de juliol, per la qual s’estableixen els requeriments 
tècnics de la presentació, en suport informàtic, de les normes urbanístiques de 
les figures de planejament urbanístic als òrgans de la Generalitat de Catalunya 
competents per a la seva aprovació definitiva.” 
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III.- Campistrón Arquitectes han redactat un text refós en què incorpora les 
prescripcions fetes per la Direcció General d’Urbanisme. Aquest Text refós ha 
estat informat favorablement pels Serveis Tècnics Municipals. 
 
 
Fonaments de dret 
 

I. Article 92 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, el qual preveu en el seu apartat 1.b) la 
suspensió total o parcial del tràmit d’aprovació del planejament, per raó de 
deficiències esmenables. L’apartat 3 d’aquest article preveu que les 
esmenes han de ser introduïdes per l’organisme que n’hagi aprovat el 
tràmit anterior, el qual ha de presentar novament el document esmenat a 
l’aprovació definitiva de l’òrgan competent. No hi ha un nou tràmit 
d’exposició pública perquè no ho estableix l’acord de suspensió. 

II. Articles 85.3, 89 de TRLU per la seva tramitació. 
III. L’article 52.2.c) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 

Catalunya, aprovat per decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril preveu la 
competència del Ple per l’aprovació que posi fi a la tramitació municipal 
dels plans i altres instruments d’ordenació urbanística. 

 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer.- Aprovar la verificació del Text refós del Pla parcial del sector sud (B-4) 
redactat per Campistrón Arquitectes, el qual incorpora les prescripcions 
assenyalades per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió 
de 27 d’octubre de 2011. 
 
Segon.- Recaptar, en la tramitació del projecte d’urbanització, l’informe de la 
Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament del 
Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació. 

 
Tercer.- Trametre, a la Comissió d’Urbanisme de Barcelona el document del 
Text refós degudament diligenciat  i per triplicat per a la seva aprovació 
definitiva. 
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7. MOCIONS 
 
7.1. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC PER TAL 
QUE EL GOVERN MUNICIPAL FACI PÚBLIC EL DEUTE DEL GOVERN 
CATALÀ AMB L’AJUNTAMENT I LES EMPRESES MUNICIPALS I 
ORGANISMES AUTÒNOMS PER INSTAR A LA GENERALITAT A 
LIQUIDAR-LO DE FORMA URGENT.  
 
L’alcalde llegeix literalment la moció. 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“Gràcies, bona tarda. Primer de tot vull explicar que l’acord que prenem amb 
aquesta moció és principalment demanar que s’informi a la ciutadania de quin 
és el deute que té la Generalitat amb l’Ajuntament de Caldes de Montbui.  
En algunes ocasions en aquest plenari ha sortit de manifest les diferents 
quantitats que la Generalitat deu a l’Ajuntament de Caldes, però creiem que 
manifestar el paquet, el volum i la importància que té pel pressupost municipal, 
val la pena. I a l’hora de fer-ne pública aquesta quantitat o aquest volum de 
recursos que la Generalitat deu a Caldes, també la moció el que pretén és 
instar al Govern de la Generalitat a liquidar aquest deute de la manera més 
ràpida possible i de forma prioritària. 
Ja expliquem en el text de la moció -que el Ple del Parlament de Catalunya el 
20 d’octubre va aprovar- que es fessin públiques les dades que adeuda la 
Generalitat als ajuntaments de Catalunya i que les abonés abans d’acabar l’any 
2011. Estem ja a finals de febrer de 2012, això no ha estat així, tampoc existeix 
una data, un calendari de pagament d’aquest deute, és més, quan s’ha 
demanat a la Consellera que informi de quin és el deute, s’han donat diferents 
xifres en diferents compareixences o diferents moments en què ha parlat sobre 
aquesta qüestió.  
El grup parlamentari Socialista va tornar a presentar una moció en el Ple del 
Parlament reclamant que es complís aquest acord, i que, a més a més, es fixes 
un calendari de pagament d’aquest deute.  
El que volem és sumar-nos a aquesta reclamació -que ja molts ajuntaments de 
Catalunya ha fet- i sol·licitar que es faci efectiu. Entenem que els ciutadans i 
ciutadanes de Caldes es senten perjudicats per aquesta situació que el seu 
ajuntament estar patint.  
En tot cas l’objectiu de la moció és aquest i esperem que pugui tenir 
recolzament al Plenari, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“Gràcies, jo m’adhereixo naturalment a aquesta moció, ja que dins del marc de 
retallades que ha imposat el Govern de la Generalitat, més enllà de l’oportunitat 
o no de les mateixes, el que sí és del tot inoportú és fer retallades o 
endarreriments en el pagament de coses que també, independentment de 
l’oportunitat o no de les obres empreses, endarreriment en el pagament 
d’aquestes obres. Això ens fa anar malament a tot el Consistori. 
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Per tant el meu vot serà afirmatiu perquè es faci públic aquest import i que es 
reclami o s’insti a la Generalitat al pagament immediat o urgent del mateix, 
gràcies.” 
 
Pren la paraula la senyora Romano: 
“Bé, bona nit, el grup del Partit Popular en aquest cas també votarà a favor 
perquè creiem en la transparència. Els calderins tenen la necessitat i el dret de 
saber què ens deu la Generalitat. Crec que és lícit que ho fem des de 
l’Ajuntament. Instar a la Generalitat que com més aviat possible pagui el seu 
deute, gràcies.” 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Molt bé, moltes gràcies, com diu la mateixa moció, el 20 d'octubre de 2011, ja 
va ser el Parlament de Catalunya que va aprovar un text en el mateix sentit. 
Entenem que aquesta moció pretén donar-li continuïtat, però sincerament 
considerem que és un pel absurda perquè en el primer punt demana 
exactament el mateix, que sigui l’alcalde. Considerem que pel fet què posa 
alcalde i alcaldessa deu ser una moció generalitzada per a la majoria 
d’ajuntaments on hi ha presència del grup municipal del Partit Socialista i, per 
tant, nosaltres considerem que és una tasca que encara que sigui amb un cert 
retard ja està fent el Parlament de Catalunya. I ja es va instar des d’allà. 
Creiem que és en el Parlament de Catalunya on cal continuar instant que es 
faci ja aquest esforç de publicar quin és el deute. 
A més a més també trobem a faltar a la moció més explicitació en relació a quin 
deute estem parlant i des de quan, donat que malauradament la Generalitat té 
un deute amb els ajuntaments des del 2004. 
 
En tot cas, en els moments que estem vivint no sembla raonable demanar que 
simultàniament la Generalitat, que ja ho està fent, i els ajuntaments per la seva 
banda computin exactament el mateix, no deixa de ser ineficient i els ciutadans 
del nostre país no s’ho mereixen. 
En segon lloc, demana que es liquidi el deute de manera urgent i també diu 
prioritària. Com hem dit segurament aquesta moció es deu haver presentat a 
més ajuntaments i quan diem prioritària, sincerament no entenem que vol dir. 
Prioritària sobre què? Sobre la resta d’ajuntaments? El sentit del que vol dir 
aquest punt és difícil d’interpretar i no sé si és que hem de fer una llista de 
municipis que els quals l’aprovin primer que comportarà que siguin els 
prioritaris en cobrar?. 
En qualsevol cas, el Parlament de Catalunya ja va instar aquesta moció. 
Aquesta moció insta al Govern a fer aquest esforç. La Generalitat l’està fent, 
exactament, el que està fent el Govern de la Generalitat és prioritzar i complir 
amb les seves obligacions. És cert que amb un ritme més lent del que es 
voldria, perquè s’han alentit inversions, perquè també s’ha alentit el creixement 
en despeses bàsiques i llàstima perquè l’única cosa que s’ha incrementat és el 
deute del Govern de Catalunya i ens ha assemblat que en aquesta moció que 
vostès presenten s’han oblidat que, potser segurament, aquest deute també és 
culpa de la seva mala gestió. I nosaltres votarem en contra.” 
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Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Bé, gràcies. El govern municipal, el grup del govern municipal, votarà a favor 
d’aquesta moció. I ja m’avanço al que es demana al primer punt i com alcalde, 
no com alcaldessa, faré públiques les dades del deute de la Generalitat envers 
aquest Ajuntament a dia d’avui. 
Concretament el deute puja a 2.549.634,79 euros. Això inclou tots els 
conceptes des d’inversions, bàsicament del Pla Únic d’Obres i Serveis i la Llei 
de Barris, fins a partides que entenem que són de Serveis Personals o Serveis 
Generals i aquí les principals són el deute en relació a les subvencions, a les 
escoles bressol municipals i també a subvencions per programes culturals, 
programació d’activitats d’arts escèniques i musicals, accions d’ocupació, etc... 
 
Per tant, d’aquests 2.549.634,79 del primer concepte, es a dir d’inversions, en 
qüestions territorials hi ha un deute de 1.787.696,92 i del segon concepte, 
Serveis Personals i Serveis Generals, hi ha un deute de 605.708,10 i encara hi 
ha un tercer concepte, és el deute en relació amb el fons de cooperació local 
que ascendeix a 176.966,39. Si sumem aquestes tres partides tenim el deute 
global. 
 
Perquè es facin una idea, aquest ajuntament té un pressupost de despesa 
corrent de 16 milions d’euros, per tant 2,5 sobre 16 aproximadament és un 15% 
del pressupost de despesa corrent i, per tant, és una xifra molt considerable. 
Com ja hem dit en diverses ocasions, comencem a tenir problemes de liquiditat, 
és a dir, aquest ajuntament no té greus problemes econòmics, però 
evidentment quan suportem un deute tan elevat i que s’arrossega des de fa 
temps, des de 2010, doncs això comença a generar tensions de tresoreria que 
s’han de resoldre aviat.  
Evidentment fa temps que estem fent gestions perquè se’ns liquidi aquest 
deute o si més no, part d’aquest deute, hem estat en contacta amb diferents 
departaments. La darrera gestió és de fa ben poques hores. Hem tingut 
aquesta tarda una reunió amb el Director General d’Administració Local per 
plantejar-li diferents coses: la primera i la prioritària és demanar un calendari de 
liquidació d’aquest deute. Evidentment no hem sortit de la reunió amb un 
compromís ferm ni amb un calendari ferm, però sí que se’ns ha informat -i ho 
puc dir perquè la mateixa Diputació avui ho ha fet públic-, que hi haurà un 
programa de xoc per les finances locals, que esperem que acabin signant entre 
la Generalitat i la Diputació que permetrà que la Diputació en aquest cas 
assumeixi temporalment part del deute que la Generalitat té amb els 
ajuntaments i, per tant, és d’esperar que aquesta acció ens permeti cobrir una 
part d’aquest endeutament i, per tant, millori la nostre liquiditat.  
 
També ens ha parlat el Director General que estan a l’espera de poder millorar 
la liquiditat de la pròpia Generalitat a partir de possibles negociacions 
bàsicament amb el govern de l’Estat, però en qualsevol cas no ha hagut un 
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compromís ferm, sí que ha hagut una bona voluntat i un bon tracte del Director 
General d’Administració Local. Hem sortit raonablement satisfets d’aquesta 
reunió i hem sortit també amb l’esperança que durant aquest 2012 els 
problemes de liquiditat dels ajuntaments, o al menys del nostre, segurament no 
quedaran al 100% solucionats, però sí que creiem, esperem i desitgem que en 
bona part quedaran solucionats. 
 
No vull entrar en el debat de qui és més culpable sobre la generació d’aquest 
deute. El que sí que vull dir és que jo no entenc com la Vicepresidenta del 
Govern, la senyora Ortega, en dues ocasions i davant del Parlament, ha posat 
dues dates per liquidar els deutes, l’última va ser el dia 31 de gener, va dir la 
senyora Ortega -la Vicepresidenta del Govern- va dir que el 31 de gener 
quedarien liquidats els deutes de la Generalitat als ajuntaments a través del 
PUOSC, això s’ha incomplert i és la segona vegada que s’incompleix. 
 
Per tant, si no hi ha una programació i una planificació no es poden adquirir 
aquests compromisos, entenc que és un error polític de primera magnitud 
comprometre’s davant del Parlament, donar dates i no complir-les dues 
vegades consecutives.”      
 
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 vots en contra de CiU (3)], acorda aprovar la 
moció. 
 
“La situació econòmica i financera dels municipis de Catalunya és més que 
preocupant. A la manca d’un model de finançament local que el municipalisme 
reclama fa anys s’han sumat noves decisions de les administracions de 
Catalunya i de l’Estat que comprometen, encara més, la capacitat dels 
municipis per fer front a les seves obligacions i a les necessitats dels seus 
veïns i veïnes.  
 
Una situació que s’agreuja si es té en compte que, en nombroses ocasions, les 
corporacions locals han de fer front, per responsabilitat i com a administració 
més propera, a obligacions per a les quals no tenen competència atribuïda 
legalment – els anomenats serveis impropis que, segons estudis recents, 
suposen un 30% del pressupost anual - i, per tant, tampoc compten amb 
recursos assignats. 
 
A la situació precària de les finances municipals s’han sumat diferents factors 
els últims mesos. Un dels més destacats és la reducció de les aportacions que 
el govern de Catalunya ha fet per al manteniment de serveis com, per exemple, 
les escoles bressol públiques. Decisions que, indubtablement, afecten de ple el 
nostre Ajuntament que ha d’afrontar, com a administració més propera, la 
situació creada arran d’aquestes decisions.  
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Aquesta situació s’agreuja més quan no s’ha definit encara quan es faran 
efectius els compromisos pressupostaris adquirits per la Generalitat. Recursos 
econòmics que els Ajuntaments ja han avançat. Això provoca greus problemes 
de tresoreria a totes les corporacions locals. 
 
Cal tenir en compte també que el Ple del Parlament de Catalunya, en sessió de 
20 d’octubre de 2011, va aprovar fer públiques les dades sobre el deute de la 
Generalitat i abonar als ens locals, abans d’acabar l’any 2011, el deute que la 
Generalitat hi tenia pendent. En els casos que això no fos possible es va 
acordar fixar, abans d’acabar l’any, un calendari per al pagament del deute de 
la Generalitat amb els Ajuntaments que integrés el conjunt dels departaments i 
els seus organismes, dependents i vinculats. Aquests acords, a data d’avui, no 
s’han complert. 
 
Per aquests motius el Ple de l’Ajuntament de Caldes de Montbui ACORDA: 
 

1. Instar a l’Alcalde que faci públic el deute que el Govern de la Generalitat 
té amb l’Ajuntament de Caldes de Montbui i tots els seus organismes, 
dependents i vinculats 

2. Instar al Govern de la Generalitat a liquidar aquest deute de forma 
urgent i prioritària.” 

   
 
7.2 MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC EN CONTRA 
DE LA REFORMA LABORAL IMPOSADA PEL GOVERN DE L’ESTAT.  
 
El secretari, d’acord amb les instruccions de l’alcalde, llegeix literalment la 
moció. 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“Bé, gràcies, el senyor secretari ha llegit la moció i jo volia aclarir que aquesta 
moció no és un text que haguem elaborat el grup municipal del PSC sinó que 
és un text que han elaborat els dos sindicats majoritaris CCOO i UGT i 
nosaltres el que fem és adherir-nos a aquest text que ells han proposat com a 
moció pels ajuntaments i com que ells no poden presentar aquesta moció, 
nosaltres l’hem presentat en aquest Plenari. 
  
El motiu de presentar aquesta moció proposada pels sindicats és que entenem 
que la reforma laboral que s’ha tirat endavant el que fa és minar els drets dels 
treballadors de Caldes, de Catalunya i d’Espanya. 
Ja va dir la senyora Soraya Sáenz de Santamaría, el 10 de febrer, que aquesta 
reforma marcaria un abans i un després en quant a la legislació laboral 
espanyola i entenem que l’abans és quan teníem drets i el després serà quan 
els treballadors i treballadores perden els seus drets. 
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Així que el Consell de Ministres va aprovar el Reial Decret de Llei de mesures 
urgents per a la reforma del mercat laboral, una reforma sobre la que no es 
sabien gaires detalls, tot i que el ministre de Guindos ja la va qualificar 
d’extremadament agressiva -això ja ho estem veient-. 
El president Rajoy augurava una vaga general, entenem que tenien clar que 
aquesta legislació atentava contra els drets dels treballadors i que tard o d’hora 
els treballadors d’aquest país es manifestarien en contra.   
 
Entenem que és una reforma i que té uns punts en què realment no hi podem 
estar d’acord perquè per una banda la recerca de feina es converteix en un 
negoci, les empreses de treball temporal podran actuar com agencies privades 
de col·locació. És una reforma on no es garanteix la creació de treball estable, 
perquè en aquest any de prova l’acomiadament és lliure, es crea un contracte 
indefinit per emprenedors, teòricament adreçat a empreses de més de 50 
treballadors, que preveu un període de prova d’un any amb una deducció fiscal 
de 3.000 euros pel primer any si el treballador és menor de 30. El que facilita 
durant aquest any acomiadar gratuïtament i sense cap excusa. 
 
També es limiten els drets dels treballadors en quan a que l’empresa podrà 
modificar les funcions del treballador, suspendre temporalment el contracte, 
canviar la seva jornada laboral i salarial en funció de les necessitats de 
l’empresa -una situació segons la disminució de la demanda-. 
També deixa en paper mullat l’acord històric a que havien arribat els agents 
socials feia poques setmanes, patronal i sindicats en què havien acordat unes 
regles del joc on la clau era la flexibilitat pactada. I en aquest cas té prioritat el 
conveni d’empresa davant del sectorial i això facilita a les empreses la 
possibilitat de no aplicar el conveni, una vulneració més pels drets dels 
treballadors. 
 
El que es pretén ara, no sé si era facilitar la contractació, el que està clar és 
que es pretén facilitar l’acomiadament, serà més fàcil i més econòmic. Els 
acomiadaments tots a 20 dies i l’abaratiment de l’acomiadament dels 9.000.000 
de treballadors i treballadores que hi ha a Espanya, perquè la indemnització 
passa per contracte indefinit de 33 dies per any amb un màxim de 24 
mensualitats en acomiadament improcedent, de 20 dies per any amb un màxim 
de 12 pel procedent, entenen que les causes de l’acomiadament procedent 
s’amplien i que a partir d’ara les empreses que encadenin tres trimestres de 
caiguda d’ingressos o vendes, només amb la caiguda, no amb pèrdues, podran 
acollir-se a aquesta modalitat d’acomiadament.  
Els sindicats, representants dels treballadors i treballadores, perden la capacitat 
de negociació i es limiten als drets dels treballadors. Les empreses no hauran 
d’esperar a ser autoritzades per dur a terme un ERO i només hauran de 
demostrar una caiguda de vendes o pèrdues durant tres trimestres consecutius.  
Per tant, només es podrà, davant de la justícia ordinària i en casos de 
vulneració de drets fonamentals, recorre a aquests EROS. 
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Els sindicats perden capacitat de negociació en el sector públic perquè 
s’aprofundeix més en el desmantellament del sector públic. Es regulen les 
extincions del contracte del personal no funcionari del sector públic, es podrà 
posar en marxa ERO quan els ens, organismes i entitats que formen part del 
sector públic justifiquin 9 mesos continuats de pèrdues i insuficiència 
pressupostaria sobrevinguda, a l’hora que es fomenta la discriminació en la 
contractació.  
Es preferiran aturats que tenen prestacions més elevades, perquè ja hem dit 
abans que es bonifica si estàs rebent prestacions. Els aturats que ja no 
perceben prestacions -que són molts- aquesta contractació no tindrà 
bonificació.  
Les empreses tindran bonificacions de 3.600 a 4.500 per contractar joves i 
aturats de llarga durada majors de 45 anys i, a més a més, els treballadors 
podran continuar perceben un 25% de la prestació d’atur mentre l’empresari 
obtindrà una deducció fiscal del 50% de l’atur generat durant el primer any. 
Amb el que encara porta a treballadors aturats en una situació molt més dèbil i 
més complicada. 
 
Per tant, nosaltres entenem que això està portant a terme lo que és una ruptura 
laboral que significa la mort del dret laboral i dels drets dels treballadors i 
treballadores. Aquesta reforma desequilibra la balança a favor dels empresaris 
clarament, els treballadors estan a disposició de les balances econòmiques de 
les empreses com a simple instrument d’ajust de comptes. 
 
Aquesta reforma no servirà per estimular la contractació i, per tant, no servirà 
per crear ocupació ni reactivar l’economia. El que s’ha d’abaratir en tot cas és 
la contractació, no l’acomiadament, perquè estem veien que acomiadar no 
costa gaire amb els acomiadaments que hi ha, en canvi potser el més 
complicat és contractar. Per tant, generarà atur i no ocupació. 
 
Aquesta reforma és contraria al canvi del model productiu que des del 
socialisme defensem, basat en la innovació i la competència com a valor afegit, 
i, per tant, entenem que no millorarà la contractació en aquest sentit. 
També es corre el risc d’un acomiadament massiu de vells contractes per 
tornar-los a fer amb la nova legislació, més econòmics i amb menys drets.  
Aquesta reforma també suposa un gravíssim cop als drets laborals dels 
treballadors d’aquest país. 
És una reforma laboral allunyada del consens social, és la primera que no ha 
comptat amb el coneixement previ ni amb coneixement previ dels agents 
socials i econòmics i és una reforma regressiva que implementa les tesis 
neoliberals del govern del PP i també dels governs neoliberals europeus.  
Per tant, nosaltres per això demanem que aquest plenari es posicioni en contra 
d’aquesta reforma laboral com una manera de defensar també els drets dels 
treballadors i treballadores de Caldes, gràcies.” 
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Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“Sí, gràcies, d’entrada evidentment acord total amb la moció que proposa el 
Partit Socialista, que proposen els sindicats a través del Partit Socialista en 
aquest plenari. 
També voldria  explicar els meus, els nostres criteris, del que anomenem 
reforma antilaboral. Reforma antilaboral perquè crea menys ocupació, menys 
salari i menys drets.  
És una reforma antilaboral que no crearà ocupació, incentiva els 
acomiadaments, que seran més fàcils i més barats. És una reforma antisocial 
que baixarà els salaris. És una reforma feta amb mentides, manipulació i 
engany des del primer moment. A banda que és exactament el contrari del que 
deia el ministre en campanya electoral. És una reforma on no es salva ningú, 
afecta pares, mares, fills, filles, treballadors, treballadores.  
Precaritza encara més la contractació dels joves, i els efectes retroactius afecta 
a més als que tenen un contracte vigent, menys indemnització per exemple.  
És una reforma que perjudica a les dones, doncs incentiva que les dones 
tinguin principalment contractes a temps parcial. És una reforma a més contra 
l’autogovern de Catalunya ja que no decidirà la Generalitat si autoritza els ERO 
o no. I curiosament el govern de Catalunya ha aplaudit i ha votat aquesta 
reforma.  
I en definitiva és una reforma, al nostre entendre, inútil per superar la crisi. Els 
impactes d’aquesta reforma van en la direcció contraria del que necessitem o 
necessiten els treballadors i treballadores del nostre país, per tant, el meu vot 
no pot ser un altre que afirmatiu.” 
 
Pren la paraula la senyora Romano: 
“Bé, gràcies senyor alcalde. Un cop més nosaltres no valorem les mocions que 
no són de caire municipal, però sí que aquesta vegada alguna cosa haurem de 
dir. 
Ens assembla sorprenent que sigui el Partit Socialista el que crespa més 
l’ambient i que donin més pes a la crispació que la ciutadania té a dia d’avui 
que la situació econòmica del país. Sembla irreal que un partit polític que ha 
estat durant 8 anys governant el país i que no ha estat capaç ni de seure en 
una taula a fer un índex de una reforma laboral, ara només fa que criticar i dir 
que aquesta reforma laboral no és la bona, no és la millor. 
Nosaltres creiem tot el contrari, creiem que és una reforma laboral que es tenia 
de fer, que era necessària, que la nostre ciutadania la necessitava, que el 
nostre país no podia seguir d’aquella manera.  
Bé, les xifres són les que són, amb l’atur que ens van deixar els passats 
governs.  
Per tant, és sorprenent que vingui d’aquestes persones, d’aquests grups 
polítics que no són capaços de seure i treballar pel país -ho han demostrat 
durant vuit anys-, que ens han deixat les xifres que ens han deixat i la crispació 
que hi ha actualment en tot el país, que són ells qui l’estan portant a terme i no 
entenem com poden dir que aquesta reforma laboral no és bona per ningú, això 
no és cert.  
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Potser vostès fan una altra lectura, però aquesta reforma laboral era 
necessària. La CEOE ho ha dit, la Unió Europea ho ha dit, són els únics que 
creuen que no, potser sí, potser és una reforma laboral que per la situació que 
estava el país, està a màxims, però la nostra ministra ha dit que estava 
disposada a seure i ha parlar-ne i CCOO i UGT el que no haurien de fer és 
posar a la gent al carrer a demanar una cosa que ni ells mateixos saben el que 
estan demanant. I no esperàvem trobar-hi a la senyora Chacón, al senyor 
Montilla, etc. gràcies, a vegades s’haurien de mirar una mica en dintre i ser una 
mica autocrítics, per tant el nostre vot serà el contrari, gràcies.”       
 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
 
“Val a dir que hem llegit amb detall el text de la moció i com sempre passa amb 
les mocions parla de més coses de les que expressa el títol. Costa discriminar 
el gra de la palla i a vegades -en aquesta  i en altres mocions- tenen un text 
que presumptivament ja pretén deixar d’entrada molt clar qui ha de votar a 
favor i qui en contra. Per exemple, en aquesta moció concreta, ens sentim 
favorables als acords de la moció però no amb l’exposició prèvia. 
 
El debat de la reforma laboral és un debat que malauradament només es posa 
sobre la taula quan les circumstàncies externes ens hi obliguen, no fem un 
esforç constant de la modernització de les relacions laborals i, per tant, 
continuem amb una visió del món del treball i de l'empresa que a Catalunya ja 
fa molts anys que no existeix i que no és la que sustenta l'economia del nostre 
país, com ho fan per exemple els autònoms, les micro i petites empreses, en 
contraposició a uns sindicats que tenen uns líders que comencen a durar més 
en els seus càrrecs que la monarquia i que moltes vegades no queda clar 
quines són les seves prioritats, des de fa temps treballen des de l’immobilisme i 
el conservadorisme. 
 
La reforma laboral, i la moció en fa esment, certament va en contra dels 
interessos que pot tenir Catalunya en relació a la seva participació en la 
negociació. En això compartim la demanda del punt 4 de la moció. Arrel de la 
reforma laboral, els diputats de CiU de Madrid es van reunir amb els dirigents 
sindicals amb una trobada que havia estat concertada abans de la reforma i 
que tenia com a intenció presentar els pre-acords als que havien arribat amb la 
CEOE, però el tema de la reforma va acaparar totalment la conversa, en aquest 
sentit la posició de CiU ja va ser molt clara, cal escoltar les posicions dels 
sindicats i en tot allò que sigui assumible defensar-les en el tràmit parlamentari, 
i, per tant, tenint en compte que una de les coses que demana la moció és el 
diàleg social, ens ha assemblat que malgrat no compartir l'essència de la moció 
no hi podem votar en contra, justament perquè el diàleg ens farà ser més 
comprensius entre les realitats a les que una reforma hauria de donar resposta, 
en aquest cas a més s'hi suma, com ja hem dit, que és una reforma feta des de 
la visió del treball a Espanya que res té a veure amb la nostra visió del treball, 
on autònoms i micro i petites empreses no només són capaços de generar llocs 
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de treball i riquesa, sinó també innovació i creativitat -paraules que a Espanya a 
vegades dubtem que surtin al diccionari-, permetin que siguem una mica severs 
amb aquestes paraules però la situació s’ho mereix i el que passa és que la 
moció per oportunista no ajuda.  
 
Com tampoc ajuda tenir una legislació tant rígida com l’actual, que ens allunya 
de la resta d’Europa on a més les taxes d’atur no són tant elevades. Tothom és 
conscient que aquesta reforma no portarà d’entrada ni més llocs de treball ni la 
millora de la competitivitat, ni de la productivitat, però hem de mirar que no sigui 
una excusa per no parlar-ne, en aquesta moció ens abstindrem i demanaríem 
que els sindicats que presenten la moció donin exemple i es modernitzin, una 
bona manera de fer-ho és incorporant nous perfils de treballadors en les seves 
files, joves i sobretot dones. Per últim, com hem dit abans, en el cas de 
Catalunya que s’hi sentin reflectits els autònoms i treballadors de micro i 
petites/mitjanes empreses. Gràcies.” 
 
 
Pren la paraula el senyor Gaspar: 
 
“Nosaltres, des d’ERC, també ens oposem a aquesta reforma laboral per 
moltes raons que es poden agrupar bàsicament en quatre eixos: 
 
Perquè s’ha fet sense cap tipus de diàleg social i qüestiona el pilar bàsic de les 
relacions laborals: que són el diàleg social i la negociació col·lectiva. Es permet 
a l'empresari acomiadar o modificar sous i circumstàncies laborals de forma 
unilateral, al marge del que s'ha pactat en el conveni, justificant causes 
objectives que només l'empresari té capacitat de provar. N'hi ha prou en 
justificar la previsió de tres trimestres de caiguda de vendes i d'ingressos tot i 
que encara no s'hagin produït efectivament. 
Aquesta reforma unilateral del govern espanyol, trenca la dinàmica dels últims 
acords entre empresaris i sindicats, que ens acostaven a Europa en matèria 
d'indexació de salaris a la productivitat i d'augment de flexibilitat interna de les 
empreses. 
 
Perquè és una reforma absolutament encaminda cap a la dreta més salvatge 
que representa el PP. És una reforma laboral que fa més asimètriques les 
relacions laborals i deixa els treballadors en una situació d'indefensió, donat 
que s'inverteix la càrrega de la prova, al considerar que ara és el treballador qui 
ha de provar que el seu possible acomiadament és improcedent -fins ara era 
l'empresa la que havia de demostrar que l'acomiadament d'un treballador era 
procedent-. 
Entenem que la reforma del mercat laboral és necessària i ERC sempre ha 
defensat mesures de flexibilització i a l’hora de seguretat per als treballadors. 
Però a la pràctica aquest Decret Llei només s'ha quedat en la flexibilització, 
havent eliminat tots els mecanismes de seguretat dels treballadors i 
treballadores. 
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La reforma del PP estableix un contracte indefinit per a joves menors de 30 
anys amb un any de prova -sense indemnització, sense cap garantia que no 
ens trobem en un model de precarització indefinida dels joves-.  
També s'elimina la bonificació a l'empresa que es produïa quan reincorporava 
una dona després de la baixa per maternitat. 
En els aspectes del frau i l'absentisme únicament es centra en les males 
pràctiques en què incorren determinats treballadors, obviant les pràctiques 
abusives de part de l'empresariat en l’encadenament de contractes temporals o 
la negació de la informació als comitès d'empresa. 
 
Un dels aspectes centrals de la reforma és la prevalença dels convenis 
d'empresa, per damunt dels convenis col·lectius establerts en altres àmbits de 
negociació, de forma que la negociació col·lectiva es dilueix i s'afebleix la part 
negociadora del treballador. 
 
Perquè ens afebleix com a país ja que deixa en no res la capacitat de 
Catalunya per a tenir el nostre propi marc de relacions laborals tenint en 
compte que realitat econòmica i social del nostre país és sovint molt diferent de 
l’espanyola 
 
L'Estatut atorgava a la Generalitat la possibilitat d'esdevenir l'administració 
laboral única de l'Estat a Catalunya amb competències executives sobre la 
negociació col·lectiva i les relacions laborals. Aquí també fem un pas enrere; 
Amb la prevalença dels convenis d'empresa, perden efectivitat els acords 
d'àmbit territorial, de forma que les relacions laborals pivotaran sobre els acords 
marc a nivell estatal i els convenis d'empresa, menystenint les especificitats 
productives territorials i sectorials. 
El nostre país, amb un cost de la vida més alt, un teixit productiu més obert 
internacionalment i innovador, o uns nivells d'incorporació de la dona al mercat 
de treball més alts, ha d'avançar cap un marc que afavoreixi models de 
relacions laborals amb major corresponsabilització i cogestió per part dels 
treballadors, més flexibles i que aportin més seguretat al treballador en termes 
de formació i col·locació. 
Perquè no ens dóna absolutament cap garantia que sigui capaç de generar 
ocupació aquesta reforma del PP. Ja que abaixa salaris i prioritza l'abaratiment 
de l'acomiadament indefinit, cosa que a curt i mitjà termini destruirà encara més 
ocupació; augmentarà la conflictivitat dins les empreses i empobrirà més les 
classes mitjanes i treballadores, ja que es produeix en un moment en què la 
crisi és més crua. 
És cert que estableix mesures a favor de la formació dels treballadors, i dóna 
incentius a la contractació de joves, dones i aturats de llarga durada per part 
d'autònoms i pimes, però molt ens temem que això no farà augmentar 
l'ocupació perquè aquestes mesures són insuficients i perquè per crear 
ocupació el que realment cal és generar activitat econòmica i fins ara només 
hem vist i patit retallades. No hem vist cap mesura que afavoreixi el creixement 
econòmic. 
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I és ben evident que per molt econòmic que sigui contractar i acomiadar, si una 
empresa no té feina, no contractarà ningú i sí que acomiadarà al seu personal.  
Aquesta és la recepta que ens imposa el PP i que no podem acceptar de cap 
de les maneres.” 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  [13 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); del PSC (2); i  
d’ICV-EUiA (1); 1vot en contra del PPC(1); i 3 abstencions de CiU (3)], acorda 
aprovar la moció.    
 
 
“El nostre país viu immers en una profunda crisi econòmica que té les seves 
causes en la fallida del sistema financer. Una de les conseqüències més dures 
que té aquesta gravíssima situació que travessa la nostra economia és la 
destrucció d’ocupació, que ja ha arribat a cotes històriques a Espanya i a 
Catalunya. Les polítiques contra el dèficit que s’imposen des de la Comissió 
Europea, el Banc Central Europeu i el Fons Monetari Internacional, estan 
afectant greument els elements fonamentals del nostre model d’estat del 
benestar. L’aplicació de retallades pressupostàries a l’educació i a la sanitat 
públiques, així com la reducció radical de la despesa social que dóna 
cobertura, principalment, a la població més humil i a aquells que han perdut la 
seva feina, està ampliant l’escletxa social, amenaçant seriosament la cohesió 
social al nostre país. 
En aquest context d’elevadíssima taxa d’atur, retallades de serveis públics i 
pressió sobre les condicions de treball en el si de les empreses, el Govern 
central ha aprovat per decret la reforma laboral més regressiva de la història 
democràtica a Espanya. 
Una reforma que significa un enorme retrocés en matèria de drets i condicions 
laborals en el nostre país. Sota l’excusa de trobar mecanismes per a la 
reactivació de la contractació a la nostra economia, el Govern de l’Estat ha 
imposat una reforma laboral que instaura de facto l’acomiadament lliure i amb 
20 dies d’indemnització. És una reforma que permet a les empreses impulsar 
expedients de regulació d’ocupació sense l’aprovació de l’Administració 
pública, com era fins ara. La reforma, bonifica els empresaris per la 
contractació de treballadors sense cap mena de seguretat en la seva 
continuïtat en el lloc de treball amb un 50% del seva prestació d’atur, amb la 
qual cosa els que hagin exhaurit la prestació seran difícilment contractables. 
Aquesta reforma imposada també dóna un greu cop la negociació col·lectiva, 
col·locant el conveni d’empresa com a principal referència, per sobre dels 
convenis sectorials i territorials, i deixant en situació de màxima feblesa els 
treballadors i les treballadores de les empreses petites i mitjanes. 
En un moment d’inseguretat i manca de confiança en el futur, les mesures que 
s’han pres introdueixen encara més incertesa en l’economia precaritzant al límit 
les relacions laborals. De res ha servit el fracàs absolut de la reforma laboral 
del 2010, que fins al moment ha generat més d’un milió d’aturats nous, ni 
tampoc la constatació que en temps de recessió econòmica cal estimular la 
demanda interna i que això no es fa precaritzant les condicions del treball, sinó 
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garantint la qualitat en la contractació, mantenint el poder adquisitiu dels salaris 
i assegurant l’accés al crèdit de les empreses i les famílies. 
Els ajuntaments, sensors privilegiats de les necessitats i les angoixes dels 
nostres ciutadans i ciutadanes; referència principal en matèria de cobertura 
social d’aquelles persones que més pateixen la crisi econòmica i les seves 
conseqüències i altaveus de les aspiracions fonamentals de les nostres ciutats i 
viles, demanem al Govern central que: 
1.- Interpreti el rebuig social generalitzat que ha provocat l’aprovació de la 
reforma laboral que va entrar en vigor dissabte 12 de febrer de 2012 i, 
2.- Convoqui la mesa del diàleg social per obrir un procés de negociació amb 
els agents socials i econòmics per tal de reorientar la reforma laboral, perquè 
impulsi la contractació veritablement estable i de qualitat; per assegurar la 
incorporació al mercat laboral de treballadors a l’atur i fer passes en la direcció 
de transformar el nostre model competitiu. 
3.- Afronti la necessitat d’enfortir el serveis públics com a garants de drets i 
cohesió social en uns moments en què gairebé el 30% de la població aturada ja 
no rep cap mena de prestació ni subsidi per desocupació. 
4.- Que d’una vegada es compleixin els compromisos adquirits després de 
l’entrada en vigor del nou Estatut de Catalunya entre el Govern de l’Estat i el 
Govern de la Generalitat en matèria de finançament, i que permetria evitar 
l’ofegament de la capacitat econòmica de les administracions catalanes.” 
 
 
8. Resolucions de l’Alcaldia dictades des de l’última sessió ordinària. 
 
Des del número 70, de 16 de gener de 2012, al número  210, de 16 de febrer 
de 2012. 
 
Des del número 1583, de 31 de desembre de 2011, fins la darrera resolució 
d’alcaldia del exercici 2011. 
 
 
9. Despatx ordinari 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“M’agradaria fer esment de la votació que va tenir lloc al Parlament de 
Catalunya fa pocs dies, en relació amb el pressupost de la Generalitat. 
Com saben, hi havia una esmena sobre la introducció d’una partida en la 
construcció d’edificis destinats a l’ensenyament per tal d’incloure la construcció 
de l’institut escola El Calderí en aquests pressupostos. 
Hi havia tres esmenes -de fet amb el mateix contingut-. Una presentada pel 
grup d’Iniciativa per Catalunya Verds, una presentada pel grup Socialista i una 
presentada pel grup d’Esquerra Republicana; les tres van ser rebutjades amb 
bloc pel tripartit de Convergència i Unió i pel PP i, per tant, aquí es demostra 
realment on està la voluntat de tirar endavant aquest projecte d’institut escola 
El Calderí, no es demostra amb bones intencions.  
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No es demostra amb discursos, es demostra votant i es demostra fent 
pressupostos. Per tant, per decisió de Convergència i Unió i per decisió del PP, 
en el pressupost 2012 de la Generalitat no hi haurà una partida per a la 
construcció de l’institut escola El Calderí. 
Però no només això, n’hi ha més. L’acord Convergència i Unió i PP pel que fa 
als pressupostos és un document on hi ha diferents acords; un dels quals fa 
referència als equipaments educatius i aquest acord en relació amb l’institut 
escola El Calderí -no només en aquest cas sinó en altres casos, hi ha tot un 
llistat d’equipaments educatius- i aquí el compromís del govern, llegeixo 
textualment és: “abans de finalitzar l’any 2012 elaborarà i presentarà un informe 
que tindrà per objectiu un anàlisi de les necessitats i la programació 
d’actuacions per tal d’establir les prioritats a l’hora de portar a terme els 
següents equipaments educatius”. I entre aquests equipaments no hi ha 
l’institut escola El Calderí, sinó que hi ha l’escola El Calderí.  
Per tant senyores i senyors, un cúmul de despropòsits. A aquestes alçades que 
Convergència i Unió i el Partit Popular pactin en un document una cosa sobre 
l’institut escola El Calderí i no hi posin institut escola sinó escola quan s’està 
redactant el projecte, pràcticament ja està redactat com institut escola El 
Calderí, demostra realment quin és l’interès d’aquests grups polítics per tirar 
endavant aquest projecte. 
Sí en canvi, curiosament, hi ha dos instituts escola que es construiran aquest 
any segons els pressupostos, i curiosament per casualitat o no, els dos estan a 
Badalona. Vostès saben quina alcaldia hi ha a Badalona, oi? El Partit Popular. 
Doncs bé, aquesta és la realitat de la política catalana avui en dia, una realitat 
força trista per cert.  
I, a més a més, també els hi he de dir que el compromís arrencat en aquest cas 
pel PP a Convergència i Unió és un compromís inferior al compromís que la 
Generalitat i el Departament d’Ensenyament té amb aquest Consistori, perquè 
el compromís de la mateixa Consellera està redactat i està firmat per la 
Consellera i és que aquest equipament, l’institut escola El Calderí, estigui en 
funcionament el curs 2014-2015 i això implica posar la construcció de l’edifici 
en el pressupost 2013, per tant escoltin, han aconseguit una cosa fantàstica i 
és que el compromís en relació amb els pressupostos sigui pitjor que el 
compromís que el Govern ha adquirit amb aquest Ajuntament, per tant tot 
plegat una carambola magnífica.”      
 
  
10. Precs, preguntes i interpel·lacions 
 
Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“Gràcies. Tinc una pregunta, una proposta i una queixa.  
La pregunta és, quins criteris s’han utilitzat per posar a concurs un lloc de 
treball de l’Ajuntament, que en aquests moments està ocupat per una persona 
de gairebé 60 anys? si s’ha tingut en compta aquesta circumstància i en 
qualsevol cas explicar quins són els criteris que s’han utilitzat. Aquesta seria la 
pregunta. 
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La proposta que la volia presentar -al Ple passat com que es va allargar molt la 
vaig deixar sobre la taula- és arrel de la resposta de l’alcalde en referència a les 
obres del Pla de Barris, que va dir que si no està assegurat el seu finançament 
-i ja veiem que no ho està- no es faran. 
La nostre proposta, la meva proposta és que els interessos que nosaltres 
hauríem de pagar per finançar la nostre part d’aquestes obres, es destinin a la 
recuperació en part del 0.7% de cooperació internacional o a les telealarmes  
que  ara fem pagar a les persones grans de Caldes o a minvar, si és possible, 
les quotes que s’han incrementat de les escoles bressol.  
Són tres exemples, però en podrien haver altres, aquests tres exemples els 
poso perquè són tres coses que jo vaig destacar a la discussió dels 
pressupostos com a negatives, el passar del 0.7% al 0.35 -molt, molt negativa 
la vaig considerar-, i per això aprofito i aprofitaré totes les ocasions que sigui 
possible per fer propostes d’aquest tipus. 
 
I l’altre, no sé si dir-li queixa o com a mínim constatar una realitat mirant al Ple. 
Al principi del Ple hi ha una carpeta on està marcat tots els acusaments de 
recepció de les convocatòries dels Plens, tots els regidors ho rebem per correu 
electrònic, els departaments, caps d’àrea de l’ajuntament, naturalment també 
ho reben per correu electrònic, les urbanitzacions també, algunes entitats o 
urbanitzacions o barris no ho reben suposo perquè no deuen tenir correu 
electrònic, què reben el paper en ma? Però es que al final de tot hi ha un 
enviament més de documentació, que no és la convocatòria sinó és un sobre 
amb fotocopies de totes les actes, de l’acte del Ple anterior que es diposita al 
local de Esquerra Republicana. A mi em sembla i per això em queixo i em direu 
que són pocs diners, poques fotocopies, però tenint correu electrònic envieu-
vos les actes per correu electrònic i us les imprimiu vosaltres. Ja que sou el 
partit que té, amb diferència, més assignació econòmica d’aquest Ajuntament i 
esteu donant amb això una imatge molt, molt trista.  
A més que teniu aquesta opció de tenir amb paper les actes, jo no sóc 
conscient que se m’hagi ofert mai, en qualsevol cas la rebutjo. Si la rebo per 
correu electrònic si la desitjo imprimir la imprimeixo jo amb els meus diners o 
amb l’assignació que el meu grup té de l’Ajuntament, que és molt més petita 
que la vostre, gràcies.”     
 
Pren la paraula la senyora Romano: 
“Bé senyor alcalde, si em permet voldria fer un comentari sobre el Ple passat, 
en el qual jo vaig fer una exposició sobre el tema de l’agermanament amb Saint 
Paul Les Dax i em reafirmo amb tot el que vaig dir, però sí que he de dir que en 
algun moment potser vaig dir alguna paraula fora de lloc o fora de to, que 
potser el regidor senyor Isidre Pineda es va sentir al·ludit o atacat i aquesta no 
era la meva intenció. Per tant, voldria demanar disculpes al senyor Isidre 
Pineda perquè quan un s’equivoca és important rectificar, i és de savis, i li 
demano disculpes i intentaré que no torni a passar, gràcies.”    
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Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Bé, moltes gràcies per aquesta rectificació, en nom del regidor i també en nom 
meu personalment.” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“Sí, tant sols era una pregunta respecta a la pujada de l’IBI que ha fet el govern 
del PP. Hi ha molts ciutadans que saben que aquest Ple també va aprovar una 
pujada important del rebut de l’IBI, també saben que a més a més hi ha aquest 
altre increment, doncs estan inquiets. Podríeu dir a quanta gent pot afectar?. 
Si afecta a habitatges del municipi?, quin és el percentatge?, a qui afecta?, jo 
crec que és un lloc interessant per aclarir aquest dubte dels ciutadans, gràcies.”  
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Molt bé, moltes gràcies, tenim dues preguntes, una és en relació al 
desapareixament de les places d’aparcament que estaven situades a la zona 
on s’ubica actualment la plaça de Can Rius. I voldríem saber si arrel d’aquest 
fet els veïns i comerciants del barri s’havien dirigit a l’Ajuntament o s’ha 
considerat també per part de l’Ajuntament la possibilitat de compartir amb 
l’Associació de Veïns i amb els interessats que els diumenges que no hi hagi 
actes públics a la plaça, s’hi pot estar permès l’estacionament?.  
Saber si en algun moment això s’ha valorat o hi ha hagut en aquest sentit 
alguna petició degut a aquest canvi important en l’urbanisme del Casc Antic. 
 
L’altra pregunta, també crec que en el Ple anterior un ciutadà va fer la mateixa 
pregunta en relació a un esvoranc del carrer Bigues que està tocant a la 
carretera C59 perquè ahir també ens van comentar alguns veïns que 
actualment les dimensions d’aquest esvoranc són molt grans i això provoca que 
els cotxes que han de passar per allà es desviïn de la seva trajectòria i això ara 
comença ja a ser un risc pels altres vehicles.  
I per saber si, tot i que encara no està resolt, ja es va donar resposta o s’està 
mirant de donar resposta a la petició d’aquest veí i sinó tenir en compte que en 
aquest moment la situació s’ha agreujat una mica, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, gràcies, anirem donant resposta a totes les preguntes en l’ordre en 
què han estat formulades.  
En primer lloc passo la paraula al regidor senyor Personat per a la qüestió 
sobre el concurs d’una plaça a les brigades.” 
 
Pren la paraula el senyor Personat: 
“Bona nit, els criteris que s’han seguit són els que marca la llei i els criteris que 
també ens vam posar quan vaig agafar la regidoria de recursos humans d’anar 
dotant a la plantilla de l’Ajuntament de les places en propietat, tenim un 
percentatge molt elevat de persones que estan treballant sense tenir la plaça, i, 
per tant, és voluntat d’anar convocant les places de mica en mica i tal com es 
pugui. 
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En quan a l’edat evidentment no ha estat ni a favor ni en contra, el que si que 
una persona quan més gran és, més experiència té, més currículum pot aportar 
en quan a anys treballats a l’Ajuntament o a una entitat pública. Això dóna més 
punts també i té més avantatge sobre una altra persona que pugui ser jove, 
que no hagi treballat mai o que hagi treballat a l’empresa privada, no tindrà els 
punts que dóna treballar en una empresa pública. 
No hem seguit cap criteri en particular més que els que marca la llei.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, pel que fa a la resta d’intervencions, la proposta del senyor Olóndriz 
de canviar l’ordre de preferències de les inversions i dedicar els interessos dels 
diners de l’endeutament que hauríem d’assumir per tirar endavant les obres, 
nosaltres no renunciem encara a poder tirar endavant aquestes obres aquest 
any perquè, com explicava abans, sembla que trobarem algunes solucions 
parcials a l’endeutament de la Generalitat envers els ajuntaments i, per tant, si 
existeix aquesta possibilitat, també existeix la possibilitat que acabem acomplint 
bona part del programa d’inversions previst en el pressupost municipal. 
 
Pel que fa a les actes en paper que s’envien al local d’Esquerra, sí és així és un 
error i ho assumim i ho corregirem, de totes maneres penso que no és un tema 
per tractar-lo aquí. Penso que hi ha la suficient confiança perquè això ens ho 
podia haver dit directament a nosaltres i crec que no és un tema per portar a 
Ple amb la vehemència que l’ha exposat. De totes maneres li agraeixo que ens 
ho hagi fet saber i ho rectificarem. 
 
Pel que fa a l’IBI, l’augment imposat pel govern espanyol no afecta al municipi 
de Caldes perquè nosaltres vam fer la revisió cadastral l’any 2006 i l’ordre 
signada pel President del Govern hi ha diferents excepcions, una d’elles és 
aquesta, els municipis que van fer la revisió cadastral del 2005 al 2007 estem 
exempts d’aquest augment perquè es considera que ja la revisió va propiciar 
una actualització dels preus dels terrenys i dels habitatges.  
Per tant s’aplicarà l’augment previst en les Ordenances que vam aprovar l’any 
passat i no hi haurà cap augment addicional a allò que vam aprovar pel Ple. 
 
Pel que fa a la pregunta sobre els aparcaments de Can Rius que s’han suprimit 
i la possibilitat d’aparcar els diumenges a la Plaça, aquesta és una possibilitat 
que estem valorant, que volem transmetre també en el seu moment als veïns, 
però ho farem conjuntament amb tot un seguit d’altres mesures que estem 
estudiant i que esperem prendre aviat en relació amb una estratègia global 
d’aparcaments pel municipi. Per tant, en comptes d’anar prenent mesures 
puntuals, preferim presentar tot un paquet de mesures pel que fa a 
l’aparcament al municipi, i ho farem en els propers mesos. 
I pel que fa al esvoranc del carrer Bigues, passo la paraula al senyor Mauri.” 
 
Pren la paraula el senyor Mauri: 
“Bona nit, dir que ho tenim present, que està en la llista d’actuacions, i que 
segurament durant aquest mes de març s’acabi realitzant això.” 
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Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, alguna intervenció més? No? Doncs si no hi ha més intervencions 
donem per acabat el Ple d’avui.”        
  
L’alcalde aixeca la sessió a les 21 hores i 20 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 
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