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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 

Identificació de la sessió 
Núm.:   10 / 2012 
Caràcter Ordinari  
Data:  27 de setembre de 2012 
Horari: 20’00 hores  
Lloc: Sala de Plens 
 

Assistents 
Jordi Solé i Ferrando, alcalde 
Josep Gaspar i Blancafort, regidor 
Vicenç Personat i 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 Pahissa, 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 els esborranys de les actes següents: 
 
1.1 Sessió plenària ordinària de data 26 de juliol de 2012.  
1.2 Sessió plenària extraordinària de data 3 d’agost de 2012. 
 
2. Aprovar el Compte General de 2011. 
 
3. Declarar la no disponibilitat de crèdits pressupostaris corresponents a 
l’import de la paga extra de desembre 2012. 
 
4. Ampliar la delegació en l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona per al cobrament en període voluntari i executiu 
de la Taxa per la cessió d’ús del domini públic i pels serveis associats al 
centre d’iniciatives empresarials. 
 
5. Aprovar  la proposta de festes locals del municipi de Caldes de Montbui 
per a l’any 2013. 
 
6. Aprovar la modificació de crèdits núm. 24/2012, mitjançant 
transferència de crèdits. 
 
7. Mocions 
 
7.1 Moció que presenta el grup municipal d’ERC a favor de la declaració 
d’independència de Catalunya. 
 
7.2 Moció que presenta el grup municipal del PSC per a la reimplantació 
del programa Prepara segons el Reial Decret-Llei 1/2011, d’11 de febrer, 
de mesures urgents per a promoure la transició a l’ocupació estable i la 
requalificació professional per a les persones desocupades. 
 
7.3 Moció que presenta el grup municipal del PSC contra la pujada del 
70% de la tarifa del subministrament d’aigua en alta. 
 
7.4 Moció que presenta el grup municipal del PSC amb motiu de l’anunci 
del govern d’Espanya de reformar la Llei 2/2010 de salut sexual i 
reproductiva i la interrupció voluntària de l’embaràs. 
 
8. Resolucions de l’Alcaldia dictades des de l’última sessió ordinària. 
 
9. Despatx ordinari 
 
10. Precs, preguntes i interpel·lacions 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
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: 
 
Únic. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 24/2012, 
MITJANÇANT TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS. (Punt 6è de l’ordre del dia). 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Bé, bon vespre a tothom es tracta d’una modificació de crèdit per dotar de 
crèdit una partida al pressupost, concretament la partida de recollida, tinença i 
manutenció d’animal. El motiu és que com saben, s’han decomissat 21 cavalls 
que estaven en una finca de Can Valls i, de moment, el manteniment l’ha 
d’assumir l’Ajuntament. Aquests diners els esperem recuperar quan acabi això, 
però necessitem dotar aquesta partida amb més diners per fer front a aquesta 
manutenció d’aquests dies, els dies passats i dels dies que encara queden. 
Per tant, posem a votació la urgència d’entrar aquest punt, que quedaria dintre 
de l’ordre del dia com a punt número 6.” 
 
 
I s’aprova per majoria absoluta dels presents [14 vots favorables dels 
membres dels grups municipals d’ERC (10); de CIU (3); i d’ICV-EUiA (1); i 3 
abstencions del PSC (2); i del PPC (1)], incorporar-lo a l’ordre del dia de la 
sessió. 
 
 
1. APROVAR ELS ESBORRANYS DE LES ACTES SEGÜENTS: 
 
1.1 SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE DATA 26 DE JULIOL DE 2012.  
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Hi ha alguna modificació a fer?. Alguna qüestió?. No?. Si?. Senyora Taulats.” 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Només un petit esment, tot i que això no canviaria la votació de les actes, és 
que a la pagina 31 hi ha una frase que dic jo mateixa. L’acta del Ple 
extraordinari del 3 d’agost, pàgina 31, cap al final del paràgraf -no és cap error- 
senzillament que hi ha un moment en què hi ha uns punts suspensius. Jo he 
entès que no s’ha entès el que consta a la gravació. No ho he vist fins avui, 
sinó hagués trucat directament per esmenar-ho. 
A mi no em sap greu que quedin uns punts suspensius, però em sembla que la 
paraula que falta és respecte. Si es vol incloure i sinó igualment ho votaríem a 
favor, gràcies.” 
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Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, gràcies, comprovarem quina paraula falta, en el cas que en falti 
alguna, i rectificaríem aquesta acta. 
Per tant, a l’espera d’aquesta rectificació la donem per aprovada? Si?” 
 
En conseqüència 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 juliol de 2012.” 
 
 
1.2 SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA DE DATA 3 D’AGOST DE 2012. 
 
No es produeixen intervencions, ja que s’han fet conjuntament amb l’aprovació 
de l’acta anterior. 
 
En conseqüència 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 3 
d’agost de 2012.” 
 
Un cop comprovada la gravació de la sessió plenària extraordinària de 3 
d’agost, hem de dir que a l’acta de la sessió –a la pàgina 31- en la intervenció 
de la senyora Maria Taulats, consten uns punt suspensius perquè hi ha un 
silenci d’uns segons en la conversa de la senyora Maria Taulats, és per això 
que aquest silenci s’ha transcrit en l’acta amb uns punts suspensius. 
 
 
2. APROVAR EL COMPTE GENERAL 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. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, gràcies, hi ha alguna intervenció? Senyora Coll.” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“Gràcies, bé, bon vespre a tothom. Vull explicar que el nostre vot en aquest 
punt serà l’abstenció. No és un document en el qual puguem estar en contra 
perquè reflecteix d’altra banda el que són els comptes de l’Ajuntament, però sí 
que aquesta abstenció vol mostrar la nostra disconformitat a la gestió que s’ha 
fet del mateix.  
Disconformitat en el sentit que ja vam dir en el seu moment que creiem que la 
previsió que s’havia fet d’ingressos estava per damunt de les possibilitats que 
la situació general permetia, no? I unes previsions definitives de 26.470.000 
euros i una recaptació neta de 17 milions, ja venen a dir això.  
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En tot cas una previsió, de 6.752.000 és un tema que ja vam reflectir en la 
Comissió Especial de Comptes ja que és molt important alhora de fer aquestes 
previsions, tenir molt en compte la situació general en què vivim, les 
possibilitats reals alhora de portar a terme els pressupostos i, per tant, 
l’execució dels mateixos també, no? 
 
Una altra qüestió que vam ja comentar a la Comissió Especial de Comptes i 
que volíem reflectir en aquest sentit és la nostra disconformitat quant a no 
concebre la possibilitat que això sigui així, és el fet que les partides socials, tant 
d’ajuts de l’escola bressol, ajuts d’infància, com ajuts d’urgència i 
rescabalament, que l’execució que s’hagi fet d’aquestes partides estigui molt 
per sota del propi import que se’n va preveure. 
Creiem que la situació tant d’ara com del moment en què s’executaven aquests 
comptes, requeria que l’Ajuntament facilités més l’accés d’aquests ajuts a 
moltes famílies que estant passant-ho malament i que, per tant, plantejàvem al 
regidor la reconsideració dels criteris alhora d’atorgar-los. Si hi ha aquests 
sobrants -en algunes partides que hi havia previst 40.000 euros- de 16.000 
euros, no ens sembla que és un moment en què les partides socials hi pugui 
sobrar diners, no?  
En tot cas entenem que el que pot estar passant és que els criteris siguin molt 
restrictius i moltes famílies que realment també estant passant problemes, no 
puguin accedir a aquests ajuts.  
Dels ajuts d’infància amb una previsió de 55.000 euros, n’han sobrat 32.000 
euros, no? I sabem que moltes famílies tenen dificultats. Tant en ajuts 
d’escolaritat com de menjador, etc. I, per tant, fèiem aquesta crida.  
 
No entendríem d’altra banda, com el nostre grup va portar una moció en aquest 
plenari en què vam demanar enguany que el sobrant -diguem per entendre’ns 
de les nomines no pagades el dia de la vaga general-, es dediqués a ajuts. Ho 
fèiem amb la millor de les intencions, per poder arribar a més famílies, però 
clar, veient el tancament dels números de l’any anterior ens sembla que potser 
acabarà aquesta bona intenció, que finalment va arribar el suport de la resta de 
grups, sent també inútil, no?  Per tant, demanem que es tingui en compte i que 
es faciliti l’accés a aquests ajuts a moltes famílies de Caldes amb dificultats. 
 
Perquè d’altra banda, veien l’execució pressupostaria que s’ha fet de les 
mateixes partides, arriba un punt que veus que l’única part executada és la que 
ve per altres administracions, tant la que pot venir pel conveni de comparació 
interadministrativa del fons a través del Consell Comarcal -que venen de la 
Generalitat-, com dels ajuts que la Diputació ha posat. Crec que també 
l’Ajuntament hauria de fer l’esforç d’aportar recursos a unes polítiques que, en 
aquests moments, són tan necessàries.  
 
De les dades en general dels comptes no tinc res a dir, quan el reflex de la 
situació, però sí que aquestes consideracions de la gestió dels mateixos 
reflecteixen aquests números quan a prioritats en les polítiques. Entenem que 
caldria en aquest aspecte i en l’execució del pressupost 2012 que encara tenen 
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oportunitat de fer-ho el facilitar, més a les famílies amb necessitats, l’accés 
d’aquests ajuts. Seria aquesta la nostra intervenció, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, gràcies. Bé, aquí he de matissar una cosa; evidentment no és que 
preveiéssim ingressar 26 milions d’euros i n’ingresséssim només 7.  
Si realment fos així seríem molt dolents fent previsions.  
Vostè sap que una cosa és la previsió del pressupost i una altra és la 
tresoreria, la liquiditat, i les dues coses no tenen per què coincidir. De fet no 
coincideixen mai, és un principi comptable.  
I després també dir-li que el que s’ha de mirar és la despesa ordinària, aquí 
vostè ho ha sumat tot i no em sembla una manera correcte de comparar les 
coses. De fet si es mira la despesa segur que la despesa també va ser inferior 
a la prevista, perquè és molt difícil executar el pressupost al 100%. 
Senyor Pineda si us plau.” 
 
Pren la paraula el senyor Pineda: 
“Bon vespre, gràcies senyor alcalde. De fet és veritat, arran del que vam parlar 
a la Comissió Especial de Comptes, hem parlat també amb el personal de 
Serveis Socials, segurament tindrem a partir d’ara, segurament no, ja l’informo, 
ja li aviso que tindrem unes reunions tècniques per restablir aquests criteris 
dels que parlava. Som conscients en això, que aquestes partides estaven, en 
part, per sota de l’import destinat i, per tant, revisarem els criteris tècnics quan 
a aquestes ajudes.  
Ha comentat també el tema de les nomines de la vaga. Ens hem volgut esperar 
sobretot a que féssim les valoracions tècniques de totes les beques escolars, 
des d’escola bressol fins al menjador, per a veure quins criteris tindríem llavors. 
 
Pensàvem destinar part d’aquests diners amb beques o en ajuts socials; també 
és veritat que en ajuts socials, la partida d’atenció social, hem rebut una nova 
subvenció, uns nous recursos de la Diputació, per tant, hem pogut incrementar 
aquesta partida. També comentava que les partides estan previstes bastant a 
l’alça, és cert, estan previstes a l’alça per poder fer el que hem fet. Per 
exemple, aquesta setmana passada, hem augmentar les dotacions en beques 
d’escola bressol i si no haguéssim tingut una previsió a l’alça no haguéssim 
pogut fer una major aportació de les dotacions a les beques d’escola bressol. 
Gràcies.” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“Bé, en tot cas quan diu previsions a l’alça, comparativament amb municipis de 
la nostra població, no són previsions a l’alça, diguem. El que sí que nosaltres 
demanem és que els diners que ja es preveuen dedicar a això arribin finalment 
als destinataris finals que són les persones que tenen en aquests moments 
necessitats econòmiques, no? I en tot cas valoro el fet que aquest plantejament 
que ja vam comentar amb anterioritat s’hagi recollit; i es busqui la manera de 
fer-ho. Esperem, doncs, l’any que ve no haguem de dir això mateix que estem 
dient ara, gràcies.” 
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Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, gràcies, si no hi ha més intervencions passem a la votació.”        
  
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  [10 vots 
favorables dels membres del grup municipal 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 47/2012 de l’Àrea Econòmica, corresponent a l’aprovació del 
Compte General de l’exercici 2011 de l’Entitat. 
 
DICTAMEN 
 
Antecedents  i Fonaments de dret  
 
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2011 van ser sotmesos a 
informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual va emetre el seu dictamen 
en data 26 de juliol de 2012. 
Exposat el Compte General, al públic, en el Butlletí Oficial de la Província de 6 
d’agost de 2012 i en el tauler d’anuncis de la Casa Consistorial, pel període 
reglamentari, no se’n varen formular reclamacions, al·legacions ni 
observacions. 
Articles 208 a 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’Ordre 
EHA/4041/2004, de 23 de novembre, mitjançant la qual s’aprova la Instrucció 
del model normal de comptabilitat local. 
 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Aprovar el Compte General de l’exercici 2011, integrat pel del propi 
Ajuntament de Caldes de Montbui, el de la societat municipal Gestió Municipal 
de Serveis, SA i el de la societat municipal Caldes Habitatge, SL. 

 
Segon. Rendir els esmentats comptes a la Sindicatura de Comptes d’acord 
amb el conveni signat, en data 18 de desembre de 2009, entre el president del 
Tribunal de Comptes i el síndic major de la Sindicatura de Comptes, per a la 
coordinació de la rendició telemàtica dels comptes generals de les entitats 
locals. 
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3. DECLARAR LA NO DISPONIBILITAT DE CRÈDITS PRESSUPOSTARIS 
CORRESPONENTS A L’IMPORT DE LA PAGA EXTRA DE DESEMBRE 
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 alcalde: 
“Gràcies, hi ha intervencions aquí? Senyor Olóndriz.” 
 
Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“Sí, gràcies, per aclarir-ho. Amb això ens està dient que la paga extra dels 
treballadors de l’Ajuntament que haurien de cobrar aquest any, no la cobraran i 
els diners no els podem destinar a res més, fins que el Ministeri o el Govern 
Central ens digui què és el que hem de fer?.  
Bé, aquesta és una més de les decisions que la dreta espanyola està prenent 
dintre de les retallades i decisions econòmiques que van sistemàticament en 
contra dels que menys poden suportar una retallada, no? Per tant, sé que per 
part meva és més fàcil poder votar que no, perquè sé que vosaltres heu de 
votar que sí perquè obliga la Llei, però em permetreu tot reconeixent això, que 
voti que no, perquè no estic d’acord amb aquesta norma.” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“Bé, moltes gràcies. El contingut del punt jo crec que s’ha explicat clarament. 
És una obligació que té l’Ajuntament al respecte i que no li permet pagar les 
pagues extres, almenys d’aquesta forma, als treballadors públics.  
Llavors a nosaltres se’ns planteja un dubte, perquè aquesta norma preveu que 
el personal al servei de l’administració local, i la resta d’administracions també, 
però en el nostre cas el personal al servei de l’Ajuntament, no percebi la paga 
extra de Nadal. Però també és cert, que la mateixa norma, no obliga a que els 
càrrecs públics que estan alliberats i treballen a l’Ajuntament -els que estan en 
nomina de l’Ajuntament- no tinguin l’obligació d’aplicar-se aquesta norma, no?.  
Nosaltres hem vist que, a l’annex que plantegeu de persones per a extreure 
aquesta paga extra, no hi ha inclosos els treballadors municipals polítics. I 
teníem el dubte de si és perquè com que no és obligatori aplicar-se-la no cal 
fer-ne la reserva, independentment que no la cobrin, no cal fer la reserva 
perquè no està aplicat a la Llei? O sí és intencionat que els treballadors polítics 
sí que percebin la paga extra?  
És un dubte que se’ns planteja a l’acord perquè molts equips de govern on 
tenen personal alliberat polític, ja han manifestat la intenció d’aplicar-se la 
mateixa norma que aplicaran als treballadors. I aquí ens quedava aquest dubte 
de si era el fet que no sortissin en aquesta relació pel fet de no tenir l’obligació 
de fer la reserva? O simplement és que no s’aplicarà igual pels alliberats que 
pel personal tècnic de la casa? Gràcies.” 
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Pren la paraula el senyor Marañés: 
“Bona nit, de fet aquí els alliberats reben una assignació i la majoria no tenen 
paga extra, s’entén que no poden renunciar si ja no la tenen.” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“No parlo dels regidors que cobren assistència, perquè no tenen paga extra, 
segur.” 
 
Pren la paraula el senyor Marañés: 
“No dic dels regidors, sinó dels...” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“O sigui que no cobraran paga extra els regidors?” 
 
Pren la paraula el senyor Marañés: 
“No” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“D’acord, és que era el dubte simplement, no tant si es cobraria o no es 
cobraria la extra, gràcies, aquest era el dubte.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, hi ha més intervencions? No? Doncs, passem a la votació.” 
       
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  [11 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); i del PPC (1); 5 
abstencions de CIU (3); i del PSC (2); i 1 vot en contra d’ICV-EUiA (1)], 
    

           ACORDA: 
 

Identificació de l’expedient  
 
Expedient número SEMC 74/2012, relatiu a la declaració de no disponibilitat de 
crèdits pressupostaris corresponents a l’import de la paga extraordinària de 
desembre de 2012.  
 
DICTAMEN 
 
Antecedents   
 
I. L’article 2 del Reial Decret-Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per 
garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat fa referència 
a la paga extraordinària del mes de desembre de 2012 del personal del sector 
públic. 
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L’apartat 1 estableix l’obligació de reduir les retribucions anuals de 2012 del 
personal al servei del sector públic en l’import corresponent a la paga 
extraordinària a percebre en el mes de desembre en els següents termes: 
 
“En l’any 2012 el personal del sector públic definit en l’article 22.1 de la Llei 
2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l’ Estat, veurà reduïda les 
seves retribucions en les quanties que correspongui percebre en el mes de 
desembre com a conseqüència de la supressió tant de la paga extraordinària 
com de la paga addicional de complement específic o pagues addicionals 
equivalents d’aquest mes:” 
 
L’apartat  4 del mateix text estableix que: “Les quantitats derivades de la 
supressió de la paga extraordinària i de les pagues addicionals de complement 
específic o pagues addicionals equivalents d’acord amb l’ establert en aquest 
article es destinaran en exercicis futurs a realitzar aportacions a plans de 
pensions o contractes d’assegurança col·lectiva que incloguin la cobertura de la 
contingència de jubilació, amb subjecció a l’ establert en la Llei Orgànica 
2/2012, d’ Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i en els termes i 
amb l’abast que es determini en les corresponents lleis de pressupostos.” 
 
Aquest apartat estableix l’obligació de: 
 
1.- Immobilitzar, en el present exercici, els crèdits previstos per l’abonament de 
les citades pagues. 
 
2.- Afectar aquests crèdits a la finalitat que en el propi article es cita 
(aportacions a plans de pensions o similars), sense que es puguin destinar a 
cap altre objecte, ni en el present exercici ni en exercicis futurs. 
 
II. El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques ha emès una nota 
informativa, en data 5 de setembre de 2012, relativa a l’aplicació per a les 
entitats locals de l’establert en els articles 2 del RD-Llei 20/2012, de 13 de juliol, 
de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la 
competitivitat, i 22 de la Llei 2/2012, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 
l’exercici 2012. 
 
III. El tècnic mitjà de Recursos Humans ha quantificat l’import corresponent de 
la paga extraordinària de desembre de 2012 desglossat per cada treballador i 
assignada a les aplicacions pressupostàries que corresponen. Aquest import, 
segons l’Annex 1, ascendeix a una quantitat total de 331.022,79 euros. 
 
IV. S’ha de procedir a la declaració de la no disponibilitat dels crèdits 
pressupostaris corresponents a l’import de la paga extraordinària de desembre 
de 2012 del personal al servei de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, la 
immobilització i destí dels quals ha establert el Reial Decret-Llei 20/2012, de 13 
de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la 
competitivitat. 
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V. L’article 33 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el 
capítol I del títol VI 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, estableix que: 
 
“1. La no disponibilitat de crèdit es deriva de l’acte mitjançant el qual 
s’immobilitza la totalitat o part del saldo de crèdit d’una aplicació 
pressupostària, declarant el mateix com no susceptible d’utilització. 
 
2. La declaració de no disponibilitat no implicarà l’anul·lació del crèdit, però amb 
càrrec al saldo declarat com a no disponible no podran acordar-se 
autoritzacions de despeses ni transferències i el seu import no podrà ser 
incorporat al pressupost de l’exercici següent. 
 
3. Correspon la declaració de no disponibilitat de crèdits, així com la seva 
reposició a disponible, al ple de l’ entitat”. 
 
 
Fonaments de dret 
 
- Article 33 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el 
capítol I del títol VI 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 
 
- Reial Decret-Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat 
pressupostària i de foment de la competitivitat. 
 
- Art. 22 de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de pressupostos generals de l’Estat 
per a l’any 2012. 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Únic.  Declarar la no disponibilitat dels crèdits pressupostaris corresponents a 
l’import de la paga extraordinària de desembre de 2012 del personal al servei 
de l’Ajuntament de Caldes de Montbui per un import total de 331.022,79 euros 
a càrrec de les aplicacions pressupostàries que corresponguin segons consta 
en l’annex 1. 
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4. AMPLIAR LA DELEGACIÓ EN L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA 
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER AL COBRAMENT EN PERÍODE 
VOLUNTARI I EXECUTIU DE LA TAXA PER LA CESSIÓ D’ÚS DEL DOMINI 
PÚBLIC I PELS SERVEIS ASSOCIATS AL CENTRE D’INICIATIVES 
EMPRESARIALS. 
 
Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, gràcies, intervencions? Senyora Taulats.” 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Molt bé, moltes gràcies, només volíem esmentar, perquè alguna vegada al Ple 
ho hem preguntat, que en l’expedient, revisant la informació que hi havia, hi 
constaven tres sol·licituds de persones que s’havien interessat a fer ús del 
Centre d’Iniciatives Empresarials i ens van semblar unes propostes molt 
interessants. Per tant, ens felicitem que això s’endegui i que hi hagi propostes 
concretes. Per altra banda, també volíem felicitar-nos d’anar ampliant i dotant 
de feina l’Organisme de Gestió Tributària, donat que segurament en el futur 
aquest organisme pot tenir una rellevància important. Però sobre tot ens 
felicitem, no per la tasca sinó pel fet que el Centre d’Iniciatives Empresarials 
comenci a fer els primers passos concrets, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, moltes gràcies, si no hi ha més intervencions passem el punt a 
votació.” 
 
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 Tresoreria núm. 31/2012, relatiu a l’ampliació de les delegacions 
en l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona per al 
cobrament en període voluntari i executiu de diverses taxes i preus públics. 
 
DICTAMEN 
 
Antecedents  i Fonaments de dret 
 
El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveu a l’article 7 que les Entitats locals 
podran delegar en altres Entitats locals, en el territori de les quals estiguin 
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integrades, les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels 
ingressos de dret públic que els corresponguin. 
 
A l’empara de la previsió legal, aquest Ajuntament considera oportú delegar en 
la Diputació de Barcelona les facultats de recaptació dels ingressos de dret 
públic següents: 
 

o Taxa per la cessió d’ús del domini públic i pels serveis associats 
al centre d’iniciatives empresarials. 

 
D’altra banda, amb anterioritat a la present data, l’Ajuntament ha delegat altres 
facultats de gestió, liquidació i recaptació d’ingressos de dret públic locals, 
mitjançant l’adopció dels corresponents acords plenaris. 
 
Davant l’experiència adquirida es creu procedent ampliar la delegació de 
competències que exerceix la Diputació de Barcelona de gestió, liquidació, 
inspecció i recaptació de determinats ingressos de dret públic d’aquest municipi 
a altres ingressos de dret públic que s’enumeren a la part resolutiva d’aquest 
dictamen i, alhora, regular l’exercici de la delegació i les facultats que es 
reserva l’Ajuntament. 
 
Val a dir que la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, a banda de disposar -en el seu article 
116.1- que les administracions públiques catalanes, els organismes i les 
entitats públiques poden delegar les competències de llur titularitat a altres 
administracions o entitats en els termes que estableix la normativa sectorial 
aplicable, estableix en el seu article 8.4 que la delegació d'una competència pot 
reservar, a favor de l'òrgan delegant, les facultats de control i seguiment de 
l'exercici de la competència delegada, i es pot subjectar a condició, suspensiva 
o resolutòria, o a termini.  
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Delegar en la Diputació de Barcelona perquè mitjançant el seu 
Organisme de Gestió Tributària exerceixi, per compte d’aquesta Corporació, les 
competències de  recaptació dels ingressos de dret públic següents: 
 

o Taxa per la cessió d’ús del domini públic i pels serveis associats 
al centre d’iniciatives empresarials. 

 
Les funcions delegades són les següents: 
· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu 
· Dictar provisió de constrenyiment 
· Liquidació d'interessos de demora 
· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 
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· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 
· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 
 
Segon.  L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense 
necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar 
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, 
realitzar liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, 
total o parcial, de les liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de 
dret públic la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, 
quan circumstàncies organitzatives, tècniques o de distribució competencial 
dels serveis municipals, ho facin convenient. 
 
Tercer.  L'Ajuntament podrà convenir amb l'Organisme de Gestió Tributària de 
la Diputació de Barcelona, la realització d'actuacions de recaptació procedents, 
respecte a d'altres conceptes diferents dels assenyalats en aquest acord, amb 
subjecció als criteris emanats per la Junta de Govern de l'ORGT. 
 
Quart.  La delegació conferida de l’exercici de les competències descrites en 
aquest acord es regeix per les següents regles: 
 

Regla primera. La delegació atorgada té caràcter general i una duració 
de dos anys a comptar des de la data d’acceptació per part de la 
Diputació de Barcelona.   
 
Tanmateix, el temps de durada de la delegació s'entendrà prorrogat 
tàcitament per períodes consecutius d'un any, si cap de les dues parts 
no comunica la seva decisió de donar-la per finida amb una antelació 
mínima de sis mesos. 
 
Regla segona. L’exercici de les facultats delegades s’ajustarà als 
procediments, els tràmits i les mesures en general, relatives a la gestió 
tributària, que estableixen tant la Llei d’hisendes locals com la Llei 
general tributària i les seves normes de desplegament, així com a allò 
que s’estableix en l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació 
dels ingressos de dret públic municipals, la gestió dels quals ha estat 
delegada en la Diputació de Barcelona. 
 
En particular, pel que respecta a la recaptació, en període de pagament 
voluntari i en període executiu, s’aplicarà el Reglament general de 
recaptació i la normativa concordant. 
 
Regla tercera. Les facultats delegades seran exercides pels òrgans de 
la Diputació de Barcelona i del seu Organisme de Gestió Tributària, 
conforme el que disposen els Estatuts de l’Organisme de Gestió 
Tributària, el seu Reglament orgànic i l’Ordenança general de gestió, 
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, la gestió 
dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona.  
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Per la seva banda, l'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de 
caràcter general i recavar, en qualsevol moment, informació sobre la 
gestió. 
 
Regla quarta. L’Organisme de Gestió Tributària percebrà, com a 
compensació econòmica per les despeses que hagi d'atendre per portar 
a terme amb eficàcia la prestació del servei objecte de la delegació 
conferida, la taxa per la prestació de serveis i la realització d’activitats 
necessàries per a l’exercici de les funcions de gestió, liquidació, 
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, regulada 
en l’ordenança fiscal que estigui vigent en cada exercici.  
 
Regla cinquena. L’Ajuntament podrà sol·licitar bestretes ordinàries a 
compte de la recaptació dels impostos sobre béns immobles i sobre 
activitats econòmiques, si aquests tributs figuren entre els tributs 
delegats.  L’atorgament d’aquestes bestretes, llur quantia i condicions es 
regeix pels criteris que estableixi la Junta de Govern de l’Organisme de 
Gestió Tributària. 
En circumstàncies singulars, el president de l’ORGT podrà aprovar 
bestretes extraordinàries. En aquest supòsit, l’Ajuntament assumirà el 
cost financer que representi per a l’ORGT  la disponibilitat de fons aliens. 
 
Regla sisena.  L'aplicació comptable i les transferències de les 
quantitats recaptades per l’ORGT a l’ajuntament es regiran per les 
normes següents: 
 

1. L’aplicació comptable, amb el detall de les quantitats recaptades 
per cada concepte d’ingrés, i la transferència de la recaptació la 
realitzarà l’ORGT a l’Ajuntament  de forma quinzenal. 

 
2. Els comunicats d’aplicació comptable detallaran les quantitats 

liquidades pels diversos conceptes, les anul·lacions de 
liquidacions i les devolucions d’ingressos indeguts aprovades dins 
el període quinzenal anterior, amb les especificacions necessàries 
per poder registrar les operacions resultants en la forma imposada 
per la Instrucció de comptabilitat de les corporacions locals. 

 
3. L'Organisme de Gestió Tributària liquidarà i recaptarà, per 

delegació de l'Ajuntament, interessos de demora pel temps 
transcorregut des de la conclusió del període de pagament 
voluntari fins al moment en què tingui lloc el pagament del deute, 
al tipus d'interès establert a la normativa vigent.  

 
4. L’import de la bestreta ordinària a què es refereix la regla 

cinquena serà abonada conjuntament amb la primera 
transferència del mes pel concepte de recaptació. 
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5. Pel que fa a la recaptació per l'Impost sobre activitats 

econòmiques, es transferirà a l’Ajuntament la part d'ingressos que 
corresponen a la quota tributària municipal, i la part corresponent 
al recàrrec provincial s'ingressarà directament al compte de la 
Diputació. 

 
Regla setena. La Diputació de Barcelona tindrà, genèricament, les 
facultats i les obligacions que corresponen, segons la normativa vigent 
en aquesta matèria, al titular de la recaptació, i les exercirà o bé complirà 
a través de llur Organisme de Gestió Tributària. 
 
L'Organisme de Gestió Tributària rendirà els comptes a l’Ajuntament de 
la gestió recaptatòria en els terminis i segons les especificacions que 
conté el Reglament general de recaptació i llurs disposicions 
concordants.  
 
Regla vuitena. A més de les obligacions establertes en la legislació 
vigent per als òrgans recaptadors, l'Organisme de Gestió Tributària 
assumeix per l’acceptació voluntària de la delegació realitzada per 
l’Ajuntament, les obligacions següents: 
 
a. Establir circuits de comunicació interadministrativa que puguin fer 

més efectiva la gestió de la recaptació executiva.  
b. Establir les vies d'informació continuada a l'Ajuntament, a fi que pugui 

tenir coneixement puntual i constant de l'estat de la recaptació.  
c. Oferir a través de la Seu electrònica els serveis previstos en la Llei 

11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis 
públics. 

d. Mantenir les oficines obertes al públic un mínim de 5 hores diàries.  
e. Portar la comptabilitat dels valors que estiguin en el seu poder i rendir 

el compte anual,  justificat per la relació de deutors classificada per 
conceptes i exercicis, i tota l'altra documentació que resulta exigible 
per la normativa vigent en cada moment.  

 
Regla novena. La Diputació de Barcelona, a través seu l'Organisme de 
Gestió Tributària, durant el temps de vigència de la delegació gaudirà 
dels drets següents: 
 
a. Percepció de les quantitats establertes en la regla quarta.  
b. Percepció dels contribuents de les costes que origina el procediment 

de constrenyiment, degudament justificades.  
c. Percepció de l’Ajuntament de les costes que origina el procediment 

executiu, degudament justificades, en els supòsits de baixes 
acordades per l’Ajuntament. 

d. Nomenament al seu càrrec del personal que calgui per a la gestió del 
servei.  



 

 17

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

e. Aconseguir l'auxili de l'autoritat en els casos previstos en el 
Reglament General de Recaptació i en les disposicions concordants.  

f. Utilitzar el local que habiliti l’ajuntament per a l’exercici de les 
competències delegades, sempre que no sigui necessari o 
convenient que l’ORGT disposi d’un local propi, de propietat o de 
lloguer i sens perjudici de la contraprestació que l’Organisme de 
Gestió Tributària pugui convenir amb l’ajuntament per la utilització de 
les dependències municipals.    

 
Regla desena.  L’Organisme de Gestió Tributària adoptarà les mesures 
necessàries per donar compliment a la normativa específica en matèria 
fiscal i tributària, a la de protecció de dades de caràcter personal, a la 
normativa sobre arxius i documents i a les especificacions contingudes 
en l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos 
de dret públic municipals, la gestió dels quals ha estat delegada a la 
Diputació de Barcelona. 
 
Pel que respecte a la normativa reguladora de l’administració electrònica 
i dels arxius i documents, l’Organisme de Gestió Tributària podrà 
procedir a la substitució de documents originals en suports físics per 
còpies electròniques de documents amb validesa d’originals i signats 
electrònicament. A més a més tots els documents generats per l’entitat 
local delegant i per l’ORGT, així com aquells presentats pels 
ciutadans, referits a l’exercici de la delegació -tant els de suport paper 
com els de suport electrònic i llurs copies- es podran destruir d’acord 
amb el que estableix la normativa d’arxius i documents, les taules 
d’avaluació i els acords de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i 
Tria Documental (CNAATD). 
 
Regla onzena.  Són causes d'extinció de l’exercici de la delegació 
conferida, les següents: 
 
1. El transcurs del termini de la vigència de la delegació o la no-pròrroga 

tàcita, d'acord amb allò que estableix la regla primera.  
2. L'acord mutu entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona.  
3. L'incompliment de les regles de la delegació contingudes en l’acord. 
4. Qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent.  
 

Cinquè.  Notificar aquest acord de delegació a la Diputació de Barcelona, als 
efectes que, per la seva part, es procedeixi a l'acceptació de la delegació 
conferida. Un cop acceptades les delegacions la Diputació de Barcelona 
publicarà les delegacions, juntament amb la referència a llur acceptació, tant en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona com en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i, també, en la seu electrònica de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.  
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5. APROVAR LA PROPOSTA DE FESTES LOCALS DEL MUNICIPI DE 
CALDES DE MONTBUI PER A L’ANY 2013. 
 
Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, intervencions? Senyor Ortega.” 
 
Pren la paraula el senyor Ortega: 
“Bé, gràcies, bona nit senyor alcalde, només vull manifestar el sentit del nostre 
vot que serà favorable, donat que aquesta proposta ha estat consensuada amb 
comerciants i tots els agents implicats. Per tant, el nostre vot serà favorable, 
gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, moltes gràcies, anem a fer la votació.” 
 
 
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 3.1.1/2012 d’indústria i empresa, sobre l’aprovació de les 
dues festes locals al municipi de Caldes de Montbui per a l’any 2013. 
 
DICTAMEN 
 
Antecedents  i Fonaments de dret   
 
L’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors indica que de les catorze festes 
laborals, dues tindran caràcter local, i per Decret de la Generalitat de Catalunya 
s’estableix que les dues festes locals seran fixades per Ordre del Conseller 
d’Empresa i Ocupació, a proposta dels municipis respectius. L’acord de 
l’Ajuntament ha de ser adoptat pel Ple de l’Ajuntament d’acord amb el que 
estableix l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol. 
L’Ordre EMO/185/2012, de 22 de juny, publicada al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya estableix el calendari oficial de festes laborals per a 
l’any 2013 en els dies següents: 
1 de gener (Any Nou). 
29 de març (Divendres Sant). 
1 d’abril (Dilluns de Pasqua Florida). 
1 de maig (Festa del Treball). 
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24 de juny (Sant Joan). 
15 d’agost (l’Assumpció). 
11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya). 
12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya). 
1 de novembre (Tots Sants). 
6 de desembre (Dia de la Constitució). 
25 de desembre (Nadal). 
26 de desembre (Sant Esteve). 
 
Respecte a l’establiment de les festes locals de Caldes de Montbui per al 2013 
s’han proposat les dates següents:  
 
- Dilluns 20 de maig de 2013 (Segona Pasqua).  
- Dilluns 14 d’octubre de 2013. Festa Major. 
 
Per l’elecció de la primera de les festes locals, s’ha realitzat una consulta amb 
resposta oberta a els tècnics, empreses, entitats i partits polítics següents: 

- 555 activitats empresarials i professionals de Caldes de Montbui.  
- Les 3 associacions empresarials de Caldes de Montbui. 
- A tots els partits polítics representats a l’Ajuntament de Caldes de 

Montbui. 
- Centres educatius de Caldes de Montbui. 
- Als Caps d’Àrea i als Tècnics de Serveis Personals de l’Ajuntament de 

Caldes de Montbui. 
 

Un cop tancat el període de consulta, la proposta que ha rebut més vots ha 
estat el dilluns 20 de maig (que l’han escollit un 54,29%), la segona opció 
s’ha quedat amb un 8,57%.  
 
La segona de les dates proposades, el 14 d’octubre, correspon com cada any 
al dilluns de Festa Major, data habitual de festa local a Caldes de Montbui. 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Aprovar la proposta de festes locals del municipi de Caldes de Montbui 
per a l’any 2013 en les següents dates: 

• Dilluns, 20 de maig de 2013 
• Dilluns, 14 d’octubre de 2013 

 
Segon. Comunicar l’acord al Departament d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya abans del 30 de setembre de 2012. 
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6. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 24/2012, 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 alcalde: 
“Gràcies, hi ha alguna paraula? Senyor Ortega.” 
 
Pren la paraula el senyor Ortega: 
“Gràcies de nou. Bé, en aquest punt el nostre vot serà l’abstenció. El que sí 
hem trobat a faltar és una mica d’informació de com ha anat tot aquest procés, 
aquesta decomissació dels cavalls. Entenem que a l’Ajuntament no li queda 
una altra cosa a fer que això, no? Decomissar aquests cavalls és el que marca 
la Llei, no? Però el que sí hem trobat a faltar és una miqueta d’informació degut 
a la rellevància que ha tingut als mitjans de comunicació aquest tema. Una 
mica d’informació de com ha anat tot el tràmit, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, senyora Taulats.” 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Només vull expressar que el nostre vot serà a favor.  A més a més, d’alguna 
manera tots els fets que s’han succeït també han donat resposta a la inquietud, 
que també vostès havien rebut, i que a nosaltres també ens havien traslladat 
diversos ciutadans, ens sap molt de greu que finalment siguem els ciutadans 
que haguem d’assumir el cost aquest, però és important que s’hagi resolt 
aquest tema i que mirem que acabi de la millor manera possible, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, en principi el cost és a recuperar per la persona o les persones que 
acabin adoptant aquests animals; i pel que fa a la manca d’informació, bé, tot 
això s’ha esdevingut en les dates que la majoria de gent estava de vacances, 
això per una banda, i per altra banda s’ha tractat i es tracta encara d’un procés  
delicat que havíem d’actuar amb molta prudència, però de totes maneres jo, 
com sempre, em poso a la seva disposició per a que cada vegada que tinguin 
un dubte, no dubtin a adreçar-se a qualsevol de nosaltres de l’equip de govern i 
intentarem resoldre’l. 
Passem a la votació d’aquest punt.” 
 
 
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: 
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Identificació de l’expedient  
 
Expedient número SEMC 24/2012, relatiu a la modificació de crèdits número 
24/2012 del pressupost municipal de l’exercici 2012, mitjançant transferència de 
crèdits. 
 
DICTAMEN 
 
Antecedents   
 
El regidor d’ Urbanisme, Planejament Territorial i Urbanitzacions ha sol·licitat 
dur a terme una modificació de crèdits per dotar de crèdit l’aplicació 
pressupostària 49.313.22629 Recollida, tinença i manutenció d’ animals 
mitjançant transferència d’unes altres aplicacions pressupostàries per tal de fer 
front a les despeses derivades de l’allotjament i el manteniment dels 21 cavalls 
comissats de forma preventiva i altres despeses generades en aplicació de la 
legislació de protecció d’ animals. S’adjunta en l’expedient la sol·licitud amb 
l’informe justificatiu. Per tant, l’expedient que es presenta té per objectiu 
aprovar una modificació de crèdits per transferència de crèdits d’unes 
aplicacions de diferents àrea de despesa a una altra, per un import total de 
6.566,00 €. 
 
En la relació que s’acompanya, com annex, es detalla l’aplicació pressupostària 
de despeses que s’incrementa, així com la necessitat que s’ha d’atendre, la 
satisfacció de la qual no es pot demorar fins l’exercici següent. El resum 
agregat de la modificació de crèdits és el següent: 

  
Tipus de modificació   Increments Decrements
Transferència de crèdits MODIFICACIONS CAP. II    6.566,00 €  6.566,00 € 
  TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDITS    6.566,00 €  6.566,00 € 
 

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, 
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En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 24/2012, del 
pressupost de l’Ajuntament de Caldes de Montbui de l’exercici 2012, per un 
import total de 6.566,00 €, segons detall de l’annex, on s’especifiquen les 
previsions de despesa i el seu finançament. 
 
Segon. Exposar al públic aquesta modificació mitjançant publicació d’edicte al 
BOP i en el tauler d’anuncis de la Casa Consistorial, en espai de 15 dies hàbils, 
a efectes de possibles reclamacions segons estableixen els articles 169,170 i 
171 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i considerar 
definitivament aprovat l’expedient en el cas de no presentar-se reclamacions. 
 
 
7 Mocions 
 
7.1 MOCIÓ TRANSACCIONADA QUE PRESENTEN ELS GRUPS 
MUNICIPALS D’ERC I CiU A FAVOR DE LA DECLARACIÓ 
D’INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA. 
 
L’alcalde llegeix literalment la moció. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Bé, aquesta moció va ser presentada a la Comissió informativa de la setmana 
passada i com que darrerament les coses van molt ràpides, ha quedat una 
mica superada pels esdeveniments d’avui mateix i, per tant, en aquest sentit, 
els grups que la presentem, que són Convergència i Unió i Esquerra 
Republicana, proposem afegir-hi dos paràgrafs: 
 
El primer paràgraf seria la motivació i afegiríem un paràgraf que diu:  
“Atès que el Parlament de Catalunya ha aprovat avui per una amplia majoria 
consultar prioritàriament durant la propera legislatura el poble de Catalunya 
sobre el seu futur nacional...”;  
I el segon paràgraf seria a la part dels acords, el segon, diríem en la línea de la 
moció aprovada avui pel Parlament de Catalunya:  
“Instar al Parlament que reculli el clam majoritari de la població...”  
 
Per tant, intentaríem actualitzar la moció amb els esdeveniments d’avui. 
Bé, sempre que es tracta de mocions es defensen per part dels representants 
dels partits de major a menor representació i, per tant, començaré jo la defensa 
d’aquesta moció. 
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El que estem a punt de fer avui és un granet de sorra més en el procés de 
construcció de la independència nacional del nostre país, per tant, és una 
aportació del poble de Caldes de Montbui i és una mostra de la nostra voluntat 
de fer història, com estem fent història col·lectivament sobretot des del passat 
11 de setembre. 
 
Com que han passat moltes coses, sembla que faci molts dies d’aquella 
manifestació multitudinària, cívica, exemplar i amb un ressò internacional 
espectacular; però no ha passat tant, no han passat ni tres setmanes i en canvi 
la gran victòria d’aquella manifestació ha estat el canvi de psicologia col·lectiva 
del país. Perquè ara ja queda clar que la majoria de gent de Catalunya veu 
probable, no només veu necessari sinó que veu probable que el nostre país en 
un futur molt proper sigui un estat membre més de la Unió Europea. 
 
I, per tant, aquest canvi col·lectiu en la psicologia del país és un pas de gegant 
enorme, enorme en vers de l’objectiu final que és la construcció d’aquest estat 
que estigui fet a la mida dels interessos de les persones que vivim i no a la 
mida dels interessos de l’estat que ens ha estat maltractant durant més de tres 
segles. 
 
Hi ha qui fa unes lectures una mica curioses dels motius d’aquest clam tan 
massiu a favor de la independència, tan massiu i tan inequívoc alhora. Quan un 
va a una manifestació convocada sota el lema “Catalunya Nou Estat d’Europa” 
sap perfectament a on va, i sap perfectament què demana, algunes lectures 
d’aquesta manifestació diuen que la crisi econòmica és el principal motiu de 
que milions de Catalans de cop i volta s’hagin tornat independentistes. 
 
Bé, això no és així, la crisi econòmica ha estat un catalitzador i un accelerador 
del procés, que de fet fa anys que vivim, d’alliberament nacional. Però, si 
haguéssim de buscar un motiu, el motiu probablement més profund que ens ha 
fet sortir al carrer i que ens ha fet dir: “ja n’hi ha prou”, és la humiliació.  
 
Aquest país fa molt temps que viu una humiliació rere una altra i sobretot vam 
patir una humiliació molt gran arran de l’Estatut de Catalunya de l’any 2006 i la 
posterior sentència del Tribunal Constitucional. Aquella va ser una de les més 
grans humiliacions que un poble pot patir, perquè un estatut que a molts ens 
semblava insuficient i de fet molts hi vam votar en contra, però en qualsevol cas 
era la voluntat majoritària en aquell moment del país, un estatut treballat pels 
parlamentaris -els representants de la ciutadania de Catalunya- referendat per 
la pròpia ciutadania, quedava absolutament esmicolat en diverses fases. 
 
La primera esmicolada va ser en el viatge de Barcelona a Madrid, per part dels 
mateixos representants del poble de Catalunya; la segona esmicolada va ser al 
Congrés dels Diputats per part dels representants del poble espanyol; i tercera i 
definitiva esmicolada la del Tribunal Constitucional, a més a més en una 
votació on la legitimitat de les persones que van participar en aquella votació 
era més que dubtable. 
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Però no només tenim la sentència del Tribunal Constitucional en aquesta 
història d’humiliacions, és la humiliació d’haver estat lluitant constantment i 
haver de justificar constantment la nostra voluntat nacional i el nostre sentiment 
de pertànyer a una comunitat nacional i a una cultura i un projecte de futur 
propi, és la humiliació d’haver de tenir el sentiment de, que fem el que fem 
mentre estiguem a l’estat espanyol, sempre serem una minoria i, per tant, des 
de Catalunya no podem canviar l’estat espanyol perquè som una gran minoria; i 
els mecanismes, les regles del joc fetes per l’estat espanyol estan pensades 
perquè no hi hagi cap minoria, ni tan sols la nostra -la minoria Catalana- que 
pugui canviar aquestes regles del joc, per tant aquí està la trampa. 
 
I ara, quan ens diuen amb aquestes reaccions tan esperpèntiques que estem 
veien que passen en el conjunt de l’estat des de la manifestació i tan 
contradictòries alhora, quan veiem que ens diuen que proclamar la 
independència o fer un referèndum és il·legal, aleshores ens estan dient que la 
democràcia a l’estat Espanyol és il·legal. I ens estan dient que per sota de la 
democràcia hi ha una cosa que per ells és més important, que és una 
constitució que es va votar en un moment en el qual jo diria que la majoria o 
una part molt important de les persones que en aquests moments estem en 
aquesta sala, no vam poder votar.  
 
I, per tant, s’utilitzen arguments absolutament antidemocràtics per intentar 
aturar un moviment que té com una de les seves grans fortaleses, l’absoluta 
legitimitat democràtica. I, per tant, no podran, no podran aturar la 
independència de Catalunya mentre el nostre poble es manifesti i es mantingui 
rotundament unit al voltant d’aquesta reivindicació absolutament legítima. 
 
I els representants polítics no ens podem fer endarrere a partir de les 
amenaces de curta volada que ens arriben des de Madrid. Ningú pot tenir por, 
perquè de fet aquest és l’objectiu, quan avui des de Madrid diuen que faran tot 
el que calgui per evitar la independència, evidentment el que volen és que 
sortim corrent, que sortim pitant i que ho deixem estar. Aconsegueixen 
l’objectiu contrari evidentment, ens estan carregant de raó perquè nosaltres sí 
que creiem amb la democràcia, nosaltres creiem en les majories i en aquest 
país en els últims anys s’ha anat conformant una majoria que s’ha cansat de la 
humiliació i que el que vol senzillament és tenir un estat propi; primer, perquè 
les institucions de l’estat funcionin millor, perquè les institucions de l’estat 
espanyol no ens serveixen, no serveixen els nostres interessos i les nostres 
necessitats; segon, per tenir dret a somiar un futur millor del present que tenim, 
i això només es pot aconseguir amb una economia i amb una societat que 
puguin desenvolupar les seves potencialitats de manera lliure i sense 
amenaces de cap tipus.  
 
I, a més a més, això només es pot aconseguir des de la serenitat i des de la 
màxima unitat possible. Evidentment la unitat total ni és possible, ni és 
desitjable, perquè si haguéssim  d’esperar que set milions i mig de persones es 
posin d’acord sobre un tema tan controvertit com aquest, no faríem mai res.  
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Però si estem en un sistema democràtic i ens creiem les normes del joc 
democràtic i ens creiem els precedents que hi ha a la comunitat internacional, 
el 50% més 1 ja és una majoria. I aquesta majoria avui en dia, ja existeix. I en 
aquest sentit, crec que cal felicitar-nos de la resolució aprovada avui al 
Parlament de Catalunya que en bona part, en bona mesura es fa ressò del 
clam del dia 11 als carrers de Barcelona. 
 
És un pas important i nosaltres amb aquesta moció des de Caldes de Montbui, 
des de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, que des de fa cinc anys és un 
Ajuntament absolutament identificat i abocat amb la consecució de la 
independència nacional. Des de Caldes de Montbui també creiem que estem 
ajudant a fer història. Nosaltres no enganyem a ningú, ho hem posat a tots els 
programes electorals, que nosaltres pensem que des dels governs locals també 
tenim responsabilitat alhora d’intentar millorar el país i, per tant, com que estem 
convençuts que la millor manera de millorar el país, els pobles del país i també 
evidentment el nostre poble, és aconseguint la llibertat nacional, des del primer 
dia ja vam avisar que ens hi posaríem i ens hi posaríem de valent. 
 
També vull dir que evidentment quan un milió i mig de persones, com a mínim, 
un milió i mig  o dos de persones surten al carrer de la manera que ho van fer 
el passat onze de setembre, vol dir que abans s’ha fet una feina de mobilització 
molt important, des de determinades opcions polítiques, des de determinades 
organitzacions, institucions de pensament, d’anàlisi, de reflexió, però hi va 
haver un factor clau, un factor absolutament encertat, que va ser la constitució 
aquest mateix any de l’Assemblea Nacional Catalana, una organització que 
està per sobre i més enllà dels partits polítics i que ha tingut com a gran mèrit 
aglutinar, d’una manera massiva, tot aquest sentiment independentista i 
mobilitzar-lo d’una manera absolutament encertada i amb una organització 
modèlica. Una manifestació d’un milió i mig de persones on no va passar 
absolutament res, no hi va haver cap incident i, per tant, també volia felicitar a 
l’Assemblea Nacional Catalana, els membres aquí presents també de Caldes 
de Montbui per la independència, per la seva implicació i per l’encert alhora de 
mobilitzar -segurament amb molt més encert que els partits polítics- la població 
Catalana per una causa tan noble i tan necessària com és la independència 
nacional. 
 
Ara ningú té dret a frustrar tot aquell sentiment d’il·lusió i tot aquell sentiment 
d’esperança. Fins fa poc érem un país que si tingués una cara, hagués estat 
una cara de derrota. Un país que passa per una important depressió, crisi 
econòmica, que pateix aquest sentiment d’humiliació, però això ha canviat, això 
ha canviat amb molts pocs dies. Si ara el nostre país tingués una cara, seria 
una cara agradable, seria una cara amable i seria una cara amb un somriure i 
això ho hem aconseguit entre tots. El que ningú pot fer ara és treure’ns aquest 
somriure de la cara. De fet s’han fet passos i s’han pres decisions i s’han dit 
coses en públic que farien que fer un pas endarrere fos molt i molt i molt difícil 
d’entendre pel gran gruix de la població d’aquest país.  
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Nosaltres des d’aquest ajuntament i des dels càrrecs que tenim, vetllarem 
perquè ningú faci un pas endarrere i vetllarem també per ampliar encara més 
aquesta majoria social que ja existeix a favor de la llibertat i a favor de la 
independència nacional, perquè segurament hi ha poques causes tan justes i 
tan nobles com la llibertat, ja sigui la individual o ja sigui la de tot un país.  
Passo la paraula a la resta de portaveus. 
Moltes gràcies, la veritat és que no estem acostumats a rebre aplaudiments en 
aquesta sala de plens. 
Senyora Taulats, si us plau” 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Moltes gràcies, la moció, tant pels arguments com pels acords, recull de 
manera molt clara el posicionament del nostre grup municipal. No cal  
estendre’s molt més. Només ens agradaria recordar que durant els actes 
institucionals de la Diada Nacional a Caldes, el nostre grup municipal en el 
discurs, que vaig tenir l’oportunitat de compartir amb tots vostès i amb els 
nostres ciutadans i ciutadanes, va parlar de la voluntat d’ésser.  
Aquella mateixa tarda la manifestació va ser un acte de reafirmació d’aquesta 
voluntat d’ésser i de decidir el nostre futur com a poble. Ara a partir de la 
convocatòria de les properes eleccions s’enceta un camí cap a l’assoliment 
d’un estatus com a nació que reculli aquesta voluntat d’ésser.  
També vam dir que la Diada tenia molts matisos i que la manifestació també els 
tindria, però que era moment de construir, de cercar punts en comú per recollir 
el clam de la societat. I vam parlar també de generositat, començant per les 
pròpies institucions i pels partits. 
 
El dia 25 passat, el president Mas va donar un pas de generositat que em 
sembla que d’una manera o altra ha estat recollit amb satisfacció per bona part 
de les forces polítiques i de la societat. 
Tot a passat molt ràpid, només fa exactament setze dies de la Diada Nacional i 
som a les portes d’unes eleccions. Entre mig han passat coses com l’esperada 
frustrada reunió en relació amb el pacte fiscal, l’acord amb les quatre 
Diputacions per iniciar la creació de la hisenda pròpia, les primeres mostres de 
intolerància i manca de democràcia -per sort aïllades-, parts del món militar 
espanyol o també d’alguns mitjans.  
I sobre això darrer sí que ens agradaria dir unes paraules per acabar. 
Segurament hi haurà veus contraries que només intentaran enganyar-nos i 
generar dubtes en relació amb tot aquest procés. També simultàniament no 
hem d’oblidar les mostres de suport rebudes, tant de ciutadans espanyols com 
de diferents racons del món.  
 
Aquestes persones, institucions, estats, països ara ens estan mirant i no els 
hem de fallar. Hem de fer les coses ben fetes, hem de ser un exemple de 
democràcia i de rigor, perquè seran aquests valors els que legitimaran els 
nostres actes i la Constitució. I sobretot ho legitimarà la mostra clara i 
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inequívoca voluntat d’ésser. I que s’ha de poder expressar de moltes maneres 
diferents.  
Tots esteu convidats a participar d’aquest procés, a preguntar-vos quina 
Catalunya voleu pels vostres fills? I a valorar si per arribar a aquesta Catalunya 
que voleu, que desitgeu pels vostres, el camí que s’ha iniciat és també el 
vostre. Fem que ningú es senti exclòs d’aquest procés.  
 
També voldríem donar les gràcies a les persones, a la societat civil - 
l’organitzada i la no organitzada- per haver-nos empès cap aquesta direcció. 
Especialment voldríem donar les gràcies també a l’Òmnium Cultural, a 
l’Associació de Municipis per la Independència i també a l’Assemblea Nacional 
Catalana, especialment de Caldes de Montbui, gràcies.”       
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“Moltes gràcies. Primer de tot vull dir que el nostre vot en aquesta moció serà 
l’abstenció. L’abstenció però des de la radicalitat democràtica i la defensa del 
dret a decidir. Estem en un moment en què és necessari avançar, aquí creiem 
que no hi ha cap dubte. Però no hem de confondre en aquests moments 
lideratge amb democràcia, ni eleccions amb plebiscits personals. Estem per 
tant en un moment en què aquesta necessitat d’avançar fa que no trobem en la 
llei l’excusa per petrificar posicions, ni tampoc en saltar-nos-la qui té la 
responsabilitat d’aplicar-la. 
Tenim un debat important, importantíssim si em permeten, en el qual nosaltres 
diem sí a Catalunya, i en el qual cal debatre sobre el projecte i el full de ruta a 
seguir. Perquè els catalans i catalanes puguem decidir hem de dir què, hem de 
dir com i hem de dir amb qui. Els ciutadans i ciutadanes no només hem 
d’opinar, sinó que hem de decidir. I per fer-ho cal un referèndum o consulta 
democràtica amb una pregunta clara sobre els canvis que es plantegen i que 
els ciutadans puguem saber clarament què és el que votem. 
En aquest punt ens hi trobaran, gràcies.” 
 
Pren la paraula la senyora Romano: 
“Hola, bona nit a tothom. Nosaltres seguirem amb el tarannà de l’anterior 
legislatura i no valorarem les mocions que no siguin municipals, però en aquest 
cas sí la valorarem. No farem cap discurs polític, que semblen eleccions 
anticipades tot això. El nostre vot serà contrari com molt bé sabem tots en la 
sala. Gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“Moltes gràcies, poques coses afecten tant a Caldes com el futur de Catalunya. 
A veure, aquesta moció que presentem en aquest Ple... ja hem presentat en els 
anys moltes mocions reclamant a altres estaments com la Generalitat, el 
Govern, el Govern de l’Estat, moltes coses i sempre les hem reclamat confiant 
que un dia es faci alguna cosa, o que es modifiqui allò que reclamem moltes 
vegades no s’ha aconseguit, algunes sí al cap del temps.  
Aquesta diria que és la primera moció que, per primer cop, presentem quan 
gairebé ja no cal, perquè els nostres representants legítims -de tots els 
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Catalans- avui han decidit fer aquesta consulta als ciutadans de Catalunya en 
la propera legislatura. Malgrat tot, quan dic que no cal no és perquè sigui 
sobrera, sinó perquè els nostres representants legals ja ho han fet. Com que la 
presentem, doncs explicarem els motius del nostre, del meu vot a favor, no?  
 
Catalunya està vivint moments importants, moments històrics, la població de 
Catalunya podrà d’una manera o una altra, dintre de poc temps, exercir un dret 
inalienable a qualsevol poble, el dret d’autodeterminació. El dret a decidir.  
 
Avui gairebé dos terços del Parlament de Catalunya ha aprovat una resolució 
per fer una consulta en la propera legislatura perquè la població de Catalunya 
decideixi el seu futur.  
 
Ens preguntava l’alcalde o parlava de quins són els motius que porta a la gent 
a abraçar la idea d’independència o anar a manifestacions on es reclama un 
nou estat per Europa. Uns diuen la crisi, uns altres diuen la humiliació, potser 
n’hi ha de conviccions polítiques antigues i també segur que hi ha que estan 
perquè segueixen el corrent, sempre hi ha algú que segueix el corrent d’allò 
que veu. De totes maneres no és tan important quins són els motius que porten 
a uns o a altres a dir una paraula o defensar una idea, sinó la decisió que dintre 
d’un temps prendrem sobre el nostre futur. 
  
Decidirem què volem ser, com volem definir-nos i amb qui ho volem fer, amb 
qui ens volem entendre. Probablement el camí serà llarg, el resultat per ara 
incert, però ens dotarem dels instruments que nosaltres decidim, dels 
instruments d’organització política i social que nosaltres decidim. 
I ho hem de dir, la independència per sí sola no ho arregla tot, les estructures 
d’estat per sí soles no ho arreglen tot, el federalisme de ser possible tampoc ho 
arreglaria tot, si continua igual, això no resol res. 
 
Per això nosaltres volem decidir si optem per un país de gent justa i solidària, o 
no. Volem decidir si els rics continuen tenint privilegis mentre la resta assumim 
el cost de les retallades, o no. Volem decidir si acceptem les retallades i els 
casos de corrupció sense fer res o mirem cap un altre cantó. Volem decidir si 
ens resignem a la dictadura dels mercats i el poder del capital, o no. I això ho 
podrem si volem, també ho podrem decidir. I no podem destriar una cosa de 
l’altra, volem decidir què volem ser com a nació i volem decidir aquestes coses. 
 
Perquè podem coincidir amb que cal canviar el model, podem coincidir tal com 
hem fet avui al Parlament. S’ha de consultar i s’ha de donar la veu a la 
ciutadania, però cal dir que les polítiques econòmiques actuals i socials dels 
governs de Barcelona i Madrid són les mateixes; i quan parlo de Barcelona i 
Madrid no parlo dels pobles de Barcelona i Madrid sinó dels actuals governs. 
Hem de diferenciar sempre això, que fins ara s’han donat suport mutu tant a 
Barcelona com a Madrid i aquí des del meu punt de vista, és un altre punt de 
vista, cal contraposar-hi polítiques diferents, polítiques d’esquerra. 
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Per acabar vull dir que s’obren també camins d’utopia, però d’utopia possible. 
És un moment on tot és possible. Podem somiar, podem imaginar, podem 
pensar i podem proposar que les noves formes d’organitzar-nos no sorgeixin 
exclusivament del cap d’erudits juristes ni de flamants polítics. Que el poble 
pugui també debatre, dissenyar, proposar i finalment decidir com volem ser i 
què volem ser. 
Serem capaços de fer quelcom així? Tant de bo, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, gràcies per les seves intervencions i ara passem a la votació 
d’aquesta històrica moció. 
Seguim endavant perquè encara no ho hem aconseguit. Hem fet una moció 
només.” 
          
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 d’ICV-
EUiA (1); 2 abstencions del PSC (2); i 1 vot en contra del PPC (1)] aprova la 
moció següent: 
 
 “Atès que en la consulta popular celebrada el 28 de febrer de 2010, el poble de 
Caldes de Montbui va expressar un sentiment molt majoritari a favor de la 
independència de Catalunya, amb el 91.15% dels vots a favor. 
 
Atès que el Ple de 25 de novembre de 2010, com a resposta a la sentència del 
Tribunal Constitucional sobre l’Estatut de Catalunya, va aprovar una moció a 
favor de declarar el municipi moralment desvinculat de l’àmbit de la constitució 
espanyola. 
 
Atès que el Ple de 26 de gener de 2012 va decidir incorporar Caldes de 
Montbui a l’Associació de Municipis per la Independència. 
 
Atès que el Ple del Parlament, en la sessió del dia 25 de juliol de 2012 va 
aprovar una Resolució sobre el pacte fiscal amb un ampli consens de les forces 
polítiques que integren el Parlament i on s'insta al Govern de la Generalitat a 
iniciar un procés de negociació amb el Govern espanyol per a assolir un model 
de finançament propi per a Catalunya, basat en el Concert Econòmic, i 
promovent l’Agència Tributària de Catalunya amb plena capacitat i atribucions. 
 
Atès que el procés de negociació és totalment impossible davant la negativa 
del govern de l'Estat. 
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Atès que l'Onze de Setembre del 2012 el país ha viscut la manifestació més 
massiva de la seva història, sota el lema inequívoc de "Catalunya, nou estat 
d'Europa". Barcelona va esdevenir en aquella data històrica un clam cívic i 
esperançador a favor de la independència del país, posant aquesta 
reivindicació a l'abast de l'opinió pública mundial i en un lloc destacat de 
l'agenda internacional. 
 
Atès que avui 27 de setembre de 2012 el Parlament de Catalunya ha aprovat 
per una molt àmplia majoria una resolució per dur a terme un referèndum 
d’autodeterminació prioritàriament durant la propera legislatura. 
 
Atès que el nostre poble i el nostre país pateixen una greu situació social i 
econòmica, en part com a conseqüència de la seva pertinença a l'Estat 
espanyol. Avui, a Catalunya, l'atur afecta a més de 700.000 persones, el 20% 
de la població es troba al llindar de la pobresa, el 40 % d'activitats 
econòmiques estan en perill de desaparèixer i l'espoli fiscal suposa 16.000 
milions d'euros per Catalunya. Davant d'aquest context crític que viu el país cal 
actuar amb fermesa i en defensa dels interessos col•lectius, generant un clima 
de confiança i esperança pel poble català, proposant i treballant per l'estat propi 
com l'instrument més eficaç per superar aquesta crisi. 
 
Atès que cal preservar el benestar dels veïns i veïnes de Caldes de Montbui i 
impedir que l’agreujament d’aquesta situació de crisi derivi en majors 
problemes de cohesió social, de degradació de les activitats econòmiques i en 
increments d’atur i de pobresa. 
 
Atès que l’Estat espanyol ha demostrat la seva incapacitat per a administrar els 
recursos públics de forma eficient i per a garantir un funcionament ordenat de 
les seves institucions financeres supervisores, amb el Banco de España en 
primer lloc, posant en descrèdit internacional les seves institucions. 
 
Atès que l’Estat espanyol s’entesta a obviar les reivindicacions democràtiques 
del poble català, i en canvi es troba immers en un nou procés de 
recentralització. 
 
Atès que els governs espanyols han incomplet de forma reiterada les seves 
obligacions econòmiques amb el govern de la Generalitat de Catalunya, 
causant així greus perjudicis al poble de Catalunya. Aquesta conducta de 
deslleialtat institucional ha agreujat els desequilibris creats pel dèficit fiscal 
insostenible que pateix Catalunya i que desvia cap a Espanya uns recursos 
imprescindibles per al bon funcionament dels serveis de la Generalitat i dels 
ajuntaments. 
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Atès que Catalunya ha de preservar com a poble els seus trets nacionals, la 
seva llengua, la seva cultura, i el llegat de la seva història per poder construir 
un futur millor, i la millor manera de fer-ho és a través d’un estat propi. 
 
Per tots aquests motius, els grups municipals d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, Convergència i Unió proposen al Ple de l’Ajuntament de Caldes de 
Montbui l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER: Manifestar que Catalunya té dret a decidir sobre el seu futur de 
manera lliure i democràtica. 
 
SEGON: En la línia de la resolució aprovada avui a la cambra catalana, instar 
el Parlament de Catalunya a que, recollint el clam majoritari de la població del 
país, iniciï el procés de secessió de l'estat espanyol i fixi, amb el màxim suport 
possible de les forces polítiques representades, una estratègia per a la 
construcció de l'estat propi i la proclamació de la independència nacional en el 
marc de la Unió Europea que passi per la convocatòria d'un referèndum sobre 
la independència de Catalunya. 
 
TERCER: Instar el President i el Govern de la Generalitat que liderin el procés 
de secessió, posant en marxa de manera immediata els mecanismes i les 
polítiques necessàries per fer que el nou estat català sigui viable en el període 
de temps més breu possible i rebi el necessari suport i reconeixement 
internacionals.  
 
QUART: Emplaçar el Govern Municipal, com a mostra del suport de 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui al procés d’independència de la nació 
catalana, a instal·lar fins a la proclamació de l’estat català senyeres estelades 
de diferents tipus en indrets de la població a determinar. 
 
CINQUÈ: Instar el Govern Municipal a implicar la ciutadania local, de manera 
constructiva i en col·laboració amb les entitats locals, en el debat sobre les 
raons i els beneficis de la independència nacional. 
 
SISÈ: Notificar aquests acords a la Presidència del Parlament de Catalunya i a 
tots els grups parlamentaris, a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, a 
l’Associació de Municipis per la Independència i a l’Assemblea Nacional 
Catalana.” 
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7.2 MOCIÓ TRANSACCIONADA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
DEL PSC PER A LA REIMPLANTACIÓ DEL PROGRAMA PREPARA 
SEGONS EL REIAL DECRET-LLEI 1/2011, D’11 DE FEBRER, DE MESURES 
URGENTS PER A PROMOURE LA TRANSICIÓ A L’OCUPACIÓ ESTABLE I 
LA REQUALIFICACIÓ PROFESSIONAL PER A LES PERSONES 
DESOCUPADES. 
 
L’alcalde llegeix literalment la moció. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Passo la paraula a la portaveu de grup que presenta la moció, la senyora Coll.” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“Gràcies. Primer de tot volia aclarir que a proposta del grup de Convergència i 
Unió que va presentar una esmena de supressió, vam acordar treure el punt 
tres dels acords, us ho vam notificar a la resta de grups, ja que es va notificar 
que al punt que dèiem: “que es convoquessin aquelles convocatòries pendents 
que afectaven a ajuntaments i entitats, per donar suport a les persones 
aturades, que els havia comunicat la Generalitat...”, això estava previst de fer 
en breu.  
En tot cas ens agafem el dret, que si això no és així, de presentar una nova 
moció perquè així passi, però amb la confiança d’aquesta informació que ens 
han donat, vam decidir retirar aquest punt número 3. Per tant, la moció que 
presentaríem seria sense aquest apartat que literalment diu: 
 
 “Tercer.  Instar el govern de la Generalitat a publicar i resoldre urgentment 
totes les convocatòries pendents adreçades als ajuntaments i entitats per donar 
suport a les persones aturades, especialment als col·lectius amb especials 
dificultats: programes d’orientació, formació, ocupació i inserció laborals. “ 
 
En tot cas ja entrant al contingut mateix del punt, que va en la línea d’algunes 
de les mocions que hem vingut presentant en aquest plenari, és que una de les 
coses que veies algú que mires de fora i no ens conegués -un extraterrestre- 
no sé, algú que vingués aquí i digués: -Mira, s’està reformant la renda mínima 
d’inserció, la RAI, la renda activa d’inserció, estant baixant les polítiques actives 
d’ocupació, els itineraris personalitzats d’inserció, estan baixant tots els ajuts i 
subsidis possibles per aquelles persones que ho estant passant malament i que 
els necessiten per poder tirar endavant, creuria que estem en un país de plena 
ocupació, perquè sobre personal a les OTG, sobren ajuts a les persones sense 
feina, sobren tots aquests tipus d’activitats i el que coneixem els ciutadans que 
sí que estem aquí és tot al contrari, no?  
La situació és completament a l’inrevés. Que quan estem parlant de més de 
100.000 llars a Catalunya en què no hi ha ingressos, ens podem imaginar 
fàcilment que hi ha més de 100.000 llars que estan passant enormes dificultats. 
Sense tenir en compte les persones que encara que tenen algun ingrés, amb 
prou feina els dóna per menjar, no?  
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Llavors en aquest punt creiem que com que no visualitzem la mateixa realitat 
de país, hem d’anar recordant que aquestes polítiques actives d’ocupació, 
aquests subsidis i aquests ajuts són necessaris mentre no puguin trobar feina 
les persones que ho estant passant malament. 
 
Per tant, la moció va únicament en aquesta línea, demanar que en aquesta 
represa del pla PREPARA s’ha exclòs precisament els joves com si no 
tinguéssim atur juvenil en aquest país, o com que els joves no tinguessin 
dificultats per tirar endavant a la seva vida amb normalitat, no? Aquest pla 
preveia les capacitacions de les persones incloses dins i també aquest petit ajut 
de 426 euros.  
El que fem amb aquesta moció és demanar que s’incorporin de nou aquest 
col·lectiu que s’ha quedat exclòs d’aquest subsidi. Esperem que se’ns escolti, 
en tot cas, al menys, posem de manifest que sí que hi ha moltes persones que 
ho estan passant malament, gràcies.” 
 
Pren la paraula la senyora Aznar: 
“Hola, bona nit a tothom, des d’Esquerra Republicana de Catalunya som 
conscients que el context econòmic que estem vivint ens obliga a tots; famílies i 
institucions a ser austers i aplicar alguns reajustaments que ens puguin ajudar 
a fer sostenible el model de societat que hem estat gaudint fins ara i que no 
serà fàcil de mantenir.  
Ara bé, en aquests moments més que mai el que cal és saber prioritzar la 
despesa pública en un sentit o en un altre, s’ha de saber distingir entre les 
polítiques que garanteixen la cohesió social i la reactivació econòmica i 
aquelles que posen per davant altres interessos i que en algunes ocasions 
poden resultar de dubtosa conveniència. 
El govern del PP ha optat per retallar en polítiques socials i en canvi decideix 
incrementar les partides per a la compra d’armament o mantenir els privilegis 
de la Casa Reial. Rescatar abans els bancs que les persones. O invertir en 
estructures ruïnoses que no reactivaran l’economia com són el TGV a 
Extremadura i Galicia. 
 
Són precisament aquestes prioritats que tenen un caràcter marcadament 
ideològic més que econòmic, les que qüestionem i critiquem alhora que 
treballem per oferir alternatives viables. 
 
Dins de les dinàmiques de retallades econòmiques que estan aplicant tant el 
govern de l’Estat Espanyol com el de la Generalitat de Catalunya es troben 
aquelles que van adreçades al conjunt de la població que més està patint els 
efectes de la crisi, com és el col·lectiu d’aturats. Encara que el programa 
Prepara de requalificació professional estava pensat per facilitar l’accessibilitat 
dels aturats al mercat de treball, posant eines per l’orientació, formació i 
requalificació de les persones aturades, aquest ha quedat malmès a l’excloure 
directament a un sector important de la població que per les seves condicions 
no podrà accedir-hi i quedarà en una situació d’alt grau de risc d’exclusió social. 
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Són preocupants a la vegada que vergonyoses les accions que el govern del 
PP porta a terme en tot un seguit de polítiques que afecten a l’entramat social i 
que fan especial mal en aquells sectors més vulnerables i que tenen més difícil 
la subsistència el dia a dia. Aquestes polítiques que s’allunyen cada cop més 
del nostre estat del benestar, carreguen els costos de la ineficàcia dels seus 
plantejaments sempre sobre els mateixos, no volent afrontar els problemes 
reals d’aquesta societat i potenciar el desenvolupament d’una verdadera 
fractura social que en el cas del nostre país –Catalunya- hem de resoldre amb 
voluntats polítiques valentes, serioses i fermes.  
 
Per tant, des del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya votarem 
a favor d’aquesta moció perquè en cap cas podem donar un pas endarrere en 
el camí de les oportunitats d’igualtat social que des del nostre partit recolzem i 
defensem, gràcies.” 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Molt bé,  moltes gràcies, primer de tot vull agrair a la senyora Coll i al grup 
municipal del Partit Socialista haver recollit la nostra proposta de supressió del 
tercer acord, a més ens comprometem personalment a fer un seguiment del 
tema atenent que vostès també han atès la nostra petició. Si no es compleixen 
els terminis que des de la Generalitat ens han dit, nosaltres serem els primers 
en entonar el “mea culpa”. 
 
Compartim plenament la preocupació i la queixa respecte aquesta norma 
estatal que obliga a les comunitats autònomes a oferir a tots els preceptors del 
PREPARA una política activa d’ocupació, però simultàniament retallant un 57% 
les partides pressupostàries. Un dels acords és en relació amb l’atur juvenil. I sí 
que voldríem esmentar que el govern de la Generalitat és plenament conscient 
del greu problema que suposa l’atur juvenil, malgrat que no existeixen recursos 
des de l’Estat per donar-hi resposta, sí que des de la Generalitat s’han engegat 
diferents programes que hi podrien ajudar, entre els quals hi ha també el 
desenvolupament de polítiques actives adreçades a aquest col·lectiu, 
especialment de baixa qualificació, que combina informació i la contractació 
directa per una empresa o una experiència pràctica en entorns reals de treball 
que els permeti l’adquisició de les competències professionals necessàries per 
la seva inserció o reinserció en el mercat de treball.  
 
També hi ha convocatòries que preveuen un programa de pràctiques no 
laborals en empreses, dirigit a joves de 18 a 25 anys que també estiguin en 
situació d’atur i també està previst que hi hagi per joves de fins a 35 anys 
estades pràctiques en empreses a l’estranger -en el marc dels programes 
Leonardo Da Vinci i Eurodissea- que això també acredita una qualificació i 
experiència professional que pot ser molt competitiva.  
 
Entenem que aquestes mesures segurament no puguin ser suficients i hem de 
fer un gran esforç tots plegats com a país i en aquest sentit nosaltres també 
ens comprometem a fer-hi seguiment, gràcies.” 
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Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, gràcies, senyora Romano?. No pren la paraula?. D’acord, senyor 
Olóndriz?” 
 
Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“Un cop més està tot dit. Em faciliteu la feina a vegades. Només vull constatar 
que la dita “crisi” es basa o les coses que es decideixen per causa de la crisi es 
basen en una gran mentida, la mentida que no hi ha diners. No hi ha diners per 
polítiques socials, per educació, per sanitat, per formació. No hi ha diners, hem 
de retallar. En canvi s’ha dit aquí i avui que hi ha diners per armament, hi ha 
diners per AVE, hi ha diners per aeroports, hi ha diners per altres.... -no sé, ni la 
meva lletra entenc-, però hi havia diners per més coses que són realment 
suprimibles. 
Per tant, adherir-me als motius que heu donat tots, vull recalcar aquesta gran 
mentida sobre la que ens estant aplicant les retallades.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, ja està? D’acord, no sabia si havia acabat o no? Molt bé, perdó. 
Molt bé, doncs passem a la votació.”        
 
 
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 d’ICV-EUiA (1); i una abstenció del PPC (1)] s’aprova la moció 
següent: 
 
“El passat 24 d’agost el Govern de l’Estat va aprovar la pròrroga del Reial 
Decret-llei 1/2011, d’11 de febrer, de mesures urgents per a promoure la 
transició a l’ocupació estable i la requalificació professional per a les persones 
desocupades que, per una banda incrementa la quantia de l’ajut fins al 85% de 
l’IPREM per a aquells beneficiaris amb tres o més persones al seu càrrec, però 
per altra banda, exclou a la immensa majoria de persones joves o vulnerables 
que tenen especials dificultats. 
  
Tenint en compte que a Catalunya, al mes de juliol hi havia 614.792  persones 
en situació d’atur, per tant, és el principal problema del país, com demostra 
l'última Enquesta de Població Activa que posa de manifest el dramàtic augment 
de la desocupació i, per sobre de tot, l'increment del nombre d'aturats de llarga 
durada i el de les llars amb tots els seus membres en atur. A més a més, a 
Catalunya es calculen unes 100.000 llars sense ingressos. A tot això cal afegir 
l’alta taxa d'atur juvenil i la cada vegada més baixa taxa de cobertura de les 
persones aturades, és a dir, l’increment d’aquelles persones que no perceben 
cap prestació i no tenen cap ingrés. 
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Les polítiques desenvolupades pel Govern de l’Estat des de gener de 2012, 
lluny de resoldre el problema de l'atur, l’han agreujat amb: 
 
- L’aprovació de la reforma laboral, que en abaratir i facilitar l'acomiadament ha 
provocat l’acceleració de la destrucció d’ocupació de manera insuportable. 
 
-La retallada de les polítiques actives d'ocupació als Pressupostos Generals de 
l'Estat per al 2012 ha significat la retallada de les polítiques actives d'ocupació, 
que a Catalunya ha provocat la reducció de 271 milions d'euros en aquesta 
partida, és a dir, un -58%. Aquesta retallada ha significat la pràctica supressió 
de les polítiques d'ajuda a les persones aturades en la recerca de feina, ja que 
afecten els programes d'orientació, formació i requalificació. Tot això en contra 
de les recomanacions del Consell Europeu. 
 
-L’aprovació del Reial decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per 
garantir l'estabilitat pressupostària de foment de la competitivitat retalla de 
manera descomunal la protecció dels desocupats en suprimir subsidis 
especials per als més grans de 45 anys, en elevar l'edat de 52 a 55 anys, i 
expulsa de la Renda Activa d'Inserció a pràcticament el 90% dels seus 
beneficiaris. Centenars de milers de desocupats es poden veure sense cap 
protecció en els propers mesos. 
 
- Per últim, l’aprovació del Reial Decret-llei 23/2012, de 24 de agost, pel qual es 
prorroga i reestructura el programa PREPARA de requalificació professional de 
les persones que esgoten la seva protecció per desocupació, ha significat per 
una banda una lleugera millora en l’import a percebre per les persones 
aturades amb 3 o més persones al seu càrrec, però per altra banda n’exclou 
l’accés a bona part de les persones aturades que fins ara hi tenien dret, 
penalitzant greument els joves i els més vulnerables que, en no poder fer-se 
càrrec del seu habitatge, han hagut de tornar a viure amb els seus progenitors, 
la qual cosa està significant una sobrecàrrega per a la ja migrada economia 
familiar. 
 
Igualment, les polítiques en matèria d’ocupació i protecció social 
desenvolupades pel govern de la Generalitat  també estan significant una baixa 
cobertura de les persones més vulnerables i dels aturats i aturades sense cap 
prestació: 

• Les restriccions en l’accés al programa de Renda Mínima d’Inserció, així 
com el retard en el reconeixement de la prestació.  

• La reducció de la plantilla del Servei d’Ocupació de Catalunya, que 
implica a partir de setembre que les OTG no podran fer moltes accions 
d’orientació i suport a la recerca de feina a les persones aturades, per 
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tant, no podrà donar sortida als requeriments que estableix el programa 
PREPARA.  

• La inexistència de cap convocatòria fins al setembre de 2012 adreçada a 
les entitats, ajuntaments i/o centres col·laboradors de la Generalitat en 
matèria de polítiques actives d’ocupació. 

Per tot això, les polítiques tant del govern de l’Estat com de la Generalitat estan 
abocant Catalunya a un alt risc de fractura social: més atur, menys protecció, 
menys drets, i contra tota recomanació comunitària, menys polítiques actives 
per afavorir l'ocupabilitat i la protecció de les persones aturades. 
 
En aquest context la continuïtat del programa PREPARA tal i com havia estat 
concebut és una necessitat de primer ordre. Aquest programa ha propiciat la 
millora de l'ocupabilitat de més de 450.000 desocupats, tot i que en el context 
actual de manca d’ofertes ha fet difícil la inserció de les persones que hi 
participen. El programa es basa en una combinació de mesures actives 
d'orientació, formació i requalificació alhora que facilita una ajuda de renda a la 
persona aturada i acaba essent l'única font de subsistència dels ciutadans que 
esgoten la desocupació i que no tenen res més que aquests 400 € per poder 
subsistir. 
 
Per tot això, el Grup Municipal Socialista proposa al ple de l’Ajuntament de 
Caldes de Montbui els següents ACORDS: 
 
Primer. Instar el Govern de l’Estat a què, amb la finalitat de garantir la transició 
a l'ocupació, aconseguir una major coordinació entre les polítiques actives 
d'ocupació i les ajudes econòmiques d'acompanyament i evitar l'exclusió social, 
ampliï la cobertura del programa PREPARA a totes aquelles persones que s’hi 
podien acollir segons el Reial Decret-llei 1/2011, d’11 de febrer, de mesures 
urgents per a promoure la transició a l’ocupació i la requalificació professional 
de les persones aturades. Així mateix en faci l’ampliació pressupostària per tal 
de dotar el programa d’estabilitat. 
 
 Segon. Instar el govern de la Generalitat a emprendre mesures urgents per 
combatre l’atur juvenil i programes d’ocupació específics per a les persones 
joves excloses de l’actual programa PREPARA i que continuen tenint altes 
dificultats per trobar feina. 
 
 Tercer. Traslladar aquests acords al govern de l’Estat, al govern de la 
Generalitat de Catalunya i als grups parlamentaris del Congrés dels diputats i 
del Parlament de Catalunya.” 
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7.3 MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC CONTRA LA 
PUJADA DEL 70% DE LA TARIFA DEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA EN 
ALTA. 
 
L’alcalde llegeix literalment la moció. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“senyora Coll, si us plau.” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“Gràcies, bé, crec que la moció ja explica prou clarament el que proposem.  
El 25 de juliol ens trobem amb aquest acord del Consell d’Administració 
d’Aigües Ter Llobregat, aquest increment del 70% de l’aigua en alta, un 
increment que hem de suma ja a la resta de pujades que s’han produït. La 
pujada també del preu de l’aigua en alta durant el mateix any 2012, l’increment 
del cànon, la pujada de l’IVA. 
Caldes de Montbui és un poble que des de fa molts anys ve treballant per un 
consum raonable de l’aigua per part dels ciutadans, és un dels pobles que crec 
que ho hem aconseguit més, però l’aigua és un bé necessari i aquest increment 
en un moment tan complicat creiem que no pertoca. És per això que proposem 
en el Ple que rebutgi també aquest increment, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, gràcies, senyor Personat” 
 
Pren la paraula el senyor Personat: 
“Gràcies senyor alcalde, bon vespre a tothom. Des del grup municipal 
d’Esquerra Republicana ens oposem a la proposta d’increment de la tarifa de 
subministrament d’aigua de l’ATLL per la repercussió que tindria i per la 
manera que s’ha fet. I, per tant, i en base als motius que a continuació 
exposaré, donarem el suport a aquesta moció. 
 
Malgrat es va comunicar tot durant el mes d’agost, nosaltres vam ser un dels 
únics o dels pocs municipis que van presentar l’al·legació en forma i data. 
Abans de passar a argumentar voldria explicar de forma resumida, més que res 
per quantificar i saber cadascú on estem, el que representaria l’aplicació de 
l’esmentat increment al ciutadà de Caldes, degut això a la bona gestió de 
GMSSA. Penseu que som el quart poble del Vallès Oriental amb menys 
cost/consum per habitant i la possibilitat de tenir captacions pròpies -riera i 
pous- ens permet reduir la compra d’aigua a l’ATLL.  
L’any 2011 vam comprar un 30% del consum, això a data d’avui suposaria amb 
les noves tarifes un increment total de 95.534’55 euros i la repercussió a 
l’abonat seria de 2’88 euros trimestrals aproximadament. 
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Dit això, explico els motius que fonamenten la nostra posició; l’increment de 
tarifa proposat que és del 70% respecta a la tarifa vigent, resulta impossible 
d’assumir pels ajuntaments en la situació actual. Aquesta pujada de preu de 
l’aigua acabaria repercutint sobre el rebut de la ciutadania i això agreujaria 
encara més la situació d’emergència que ja viuen moltes llars. 
Esquerra Republicana som especialment sensibles a la dura realitat que estem 
vivint i és per aquest motiu que no podem acceptar la pujada del preu de 
l’aigua.  
Des d’Esquerra Republicana també volem posar de manifest la precipitació i 
manca d’informació per part de l’ATLL. Resulta inadmissible que els 
ajuntaments que ho van sol·licitar -entre ells el nostre- no poguéssim accedir a 
l’estudi econòmic de la nostra tarifa, fet que posa en entredit la transparència i 
legitimitat de la tarifa proposada. 
S’ha d’afegir la vulneració de l’article 70 de la Llei del 2010, de 3 d’agost de 
Règim Jurídic i Procediment de les Administracions Públiques Catalanes al 
tràmit d’aprovació inicial de la modificació del reglament del servei d’aigües Ter-
Llobregat que preveu la participació dels ens locals en el procediment 
d’elaboració de les disposicions generals quan es tracti de matèries que els 
afecti de forma específica.  
És evident que aquest augment desmesurat de les tarifes és la conseqüència 
del procés de privatització de l’empresa Aigües Ter-Llobregat que ha endegat 
el govern de la Generalitat de Catalunya i que vol fer repercutir sobre la 
ciutadania de manera directa i a marxes forçades. Per tant, l’augment de tarifes 
que hauria de tenir com objectiu el manteniment del servei, no busca realment 
aquest objectiu, sinó el que pretén és eixugar el dèficit financer de l’empresa 
Aigües Ter-Llobregat i de retruc el finançament de l’Agencia Catalana de 
l’Aigua. 
Tenint en compte la finalitat de la pujada del preu del cost de l’aigua no té 
relació directa amb la prestació del servei, entenem que aquesta puja no té 
cobertura legal ja que es pretén la càrrega de costos finances d’una operació 
de privatització sobre l’usuari que no es correspon ni amb la directiva “Marc de 
l’Aigua” -directiva Europea del 2.000/60 modificada parcialment per altres 
directives- que regula tots els processos reguladors del cicle de l’aigua, ni 
tampoc es correspon amb la diferent legislació existent en matèria d’aigües tant 
a nivell estatal com a nivell de legislació Catalana. 
Per tot el que s’ha exposat i com he dit anteriorment, donem suport a la moció.” 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Molt bé, moltes gràcies, el grup municipal de Convergència i Unió votarà en 
contra d’aquesta moció, la decisió del consell d’administració de l’ATLL 
d’incrementar el 70% les tarifes no només està justificat tècnica, jurídica i 
econòmicament, sinó que és un acte de responsabilitat en el compliment de les 
obligacions que té encomanades com òrgan d’administració de l’empresa, entre 
d’altres assolir l’equilibri pressupostari dels exercicis. Res té a veure amb la 
privatització que esmentava el senyor Personat.  
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Aigües Ter-Llobregat havia estat fins l’any 2003 una companyia que sense tenir 
beneficis, obtenia un resultat equilibrat i no acumulava pèrdues, però a partir de 
l’any 2003 comença a endeutar-se.   
Jo no vull incidir en els detalls de la informació que tenim, que són xifres. El que 
sí trobem més preocupant -i per aquest motiu també ens mostrem contraris a 
aquesta moció- és que aquesta pèrdua de diners per part de l’empresa s’ha 
traduït amb pagaments a proveïdors, molts d’ells, la majoria empreses 
catalanes i aquestes empreses catalanes necessiten cobrar aquests diners que 
tenen pendents de la seva activitat que van fent en relació amb l’ATLL i, per 
tant, cal trobar una solució urgent malauradament.  
Per tant, votarem en contra d’aquesta moció, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, senyora Romano, no?. Senyor Olóndriz” 
 
Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“La senyora Romano igual no paga l’aigua a Caldes, però ens afecta a Caldes 
l’aigua per la situació econòmica dels ajuntaments i famílies, per les continues 
pujades, les darreres pujades dels cànons i preus de l’aigua i pels arguments 
esmentats, jo votaré a favor d’aquesta moció.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, gràcies, doncs passem a la votació.” 
 
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); 3 vots en contra de CiU (3); i una abstenció del PPC (1)] aprova 
la moció següent: 

“El passat 25 de juliol de 2012 el consell d’administració de la societat pública 
Aigües Ter Llobregat (ATLL) anunciava oficialment una nova pujada del 70% 
de la tarifa del subministrament d’aigua en alta.  

A Catalunya, des del primer moment, el conjunt del món local va mostrar la 
seva oposició a aquest increment que pot significar increments de fins a un 30 
per cent pels consumidors. 

El termini atorgat als municipis afectats per presentar al·legacions a la pujada 
coincidia tot just amb el mes d’agost, mes durant el qual l’activitat de les 
administracions es veu notablement reduïda, per la qual cosa també vam 
demanar ampliar el termini per poder preparar i presentar la documentació 
pertinent dins el termini estipulat.  

A tot això volem recordar que les polítiques de retallades desenvolupades en 
els últims mesos tant pels governs de l'Estat com de la Generalitat, han 
agreujat la situació econòmica de les arques municipals amb: 
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- L'augment de l’IVA per part del govern de l’Estat a partir d’aquest mes de 
setembre que suposarà per als ajuntaments 100 milions d’euros addicionals 
l’any.  

- L’impagament del deute pendent als ajuntaments catalans xifrat en més de 
500 milions d’euros per part de la Generalitat de Catalunya.  

- La disminució progressiva de la participació dels ajuntaments en els ingressos 
de l’estat (PIE); l’encariment dels serveis que aquests ofereixen, així com el fet 
que ambdues administracions no respecten els convenis ni paguen les 
subvencions compromeses.  

- Per últim, que aquesta pujada anunciada per ATLL se suma a altres anteriors 
com la pujada del preu de l’aigua en alta aquest mateix any 2012, així com un 
increment del cànon –que a més es veurà gravat per l’esmentat augment de 
l’IVA fixat pel Govern de l’Estat- des d’aquest mes de setembre.  

Per tot això, considerem que les polítiques econòmiques dels governs de l'Estat 
i de la Generalitat estan abocant els ajuntaments catalans al col·lapse financer, 
amb un notable encariment dels serveis que donen i el corresponent augment 
de la pressió fiscal envers els seus ciutadans i ciutadanes. 

A més, la Llei d’Estabilitat Pressupostària obligarà els ajuntaments a tenir un 
dèficit 0 a partir de l’any vinent; el sostre d’endeutament municipal està fixat en 
el 3’8% del PIB, i no es contempla a curt termini un nou model de finançament 
local just i necessari per poder fer front i garantir els serveis que donem a la 
ciutadania. 

Per tot això, el Grup Municipal Socialista proposa al ple de l'Ajuntament de 
Caldes de Montbui els següents ACORDS: 

Primer. Instar el govern de la Generalitat a ampliar el termini per poder debatre 
i dialogar sobre aquest notable increment de la tarifa del subministrament de 
l’aigua en alta per l’elevat cost econòmic que suposarà tant pels ajuntaments 
com pel conjunt de la ciutadania. 

Segon. Instar el govern de la Generalitat a buscar el consens de totes les parts 
implicades i que aquestes puguin expressar els seus diferents punts de vista i 
valoracions per buscar possibles solucions alternatives a aquest nou augment 
tarifari tenint en compte l’actual situació econòmica crítica i excepcional que 
vivim. 

Tercer. Traslladar aquests acords al govern de la Generalitat de Catalunya i als 
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya.” 
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7.4 MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC AMB MOTIU 
DE L’ANUNCI DEL GOVERN D’ESPANYA DE REFORMAR LA LLEI 2/2010 
DE SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA I LA INTERRUPCIÓ VOLUNTÀRIA 
DE L’EMBARÀS. 
 
L’alcalde llegeix literalment la moció. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Senyora Coll si us plau” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“Moltes gràcies, bé, hem decidit portar aquesta moció al plenari perquè és que 
sentir parlar alguns senyors de la dreta sobre aquesta qüestió, recorda 
èpoques en què jo encara no havia nascut. I ens semblava que adherir-nos a 
aquest manifest que han donat suport tantes entitats socials i de dones era una 
continuïtat d’altres acords que anteriorment hem pres en quant a llibertat 
personal. 
I aprofitant, no vull fer molta intervenció, només llegir el manifest que estem 
aprovant en aquests moments, en el qual ens estem adherint amb aquest 
acord, diria que el manifest diu: “Decidir ens fa lliures.” 
Davant l’anunci per part del Partit Popular de reformar l’actual Llei Orgànica 
2/2010 de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs, 
les organitzacions de dones, les organitzacions mixtes i les persones 
sotasignants manifestem la nostra total indignació davant el retrocés en el 
reconeixement dels drets sexuals i reproductius de les dones que suposaria la 
possible reforma de la Llei.  
La nostra absoluta negativa a acceptar una retallada a la llibertat i autonomia 
de les dones en relació amb la seva sexualitat i a decidir sobre la seva 
maternitat. Si no podem decidir no som lliures. 
El nostre desacord amb el fons argumental, retrògrad, manipulador i ideològic 
pel qual es vol portar a terme la reforma.  
El nostre rebuig a que la vulneració dels drets de les dones sigui un dels 
segells de la ideologia conservadora. 
I, per tot això, denunciem que la pèrdua dels drets en salut sexual i 
reproductiva exposaria un major risc a la salut i la pròpia vida de les dones. 
Afirmem per contra que el govern està obligat d’acord amb la normativa 
Europea i Internacional a confirmar la protecció i seguretat jurídica amb matèria 
de drets sexuals i reproductius. 
 
Denunciem que la violència de gènere estructural és la coacció i la limitació en 
l’ús de les llibertats individuals. Afirmem per contra la infrangible voluntat de les 
dones a viure una vida lliure de violència i de coaccions. Denunciem que la 
retallada en les llibertats de les dones sigui a causa de la pressió de la jerarquia 
eclesiàstica i grups ultraconservadors. Afirmem per contra la necessitat d’una 
societat laica i democràtica, lliure d’imposicions religioses. 
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Denunciem la lamentable argumentació vuitcentista que enfatitza com a únic 
dret de la dona el de la maternitat sense lliure elecció i afirmem per contra el 
nostre dret a decidir sobre els nostres cossos i les nostres vides i no d’acord 
amb el prototip de femineïtat que discrimina a les dones.  
 
Denunciem que l’arbitrarietat en el maneig i ús del concepte “dret” i que 
l’acceptació dels drets humans de les dones és incompatible amb la seva 
regulació al codi penal.  
Afirmem per contra quan hi ha drets no hi ha supòsits i que l’exercici d’un dret 
no és punible.  
 
Denunciem que la negació dels drets sexuals i reproductius de les dones 
comporta el retrocés en qüestions tan bàsiques com l’educació sexual o la 
millora en l’accés a l’anticoncepció inclosa la d’urgència.  
Afirmem per contra que sí que hi ha drets específics de les dones en salut 
sexual i reproductiva i hi ha d’haver, per tant, dret a prestacions específiques en 
la cartera nacional bàsica de serveis sanitaris. Perquè decidir ens fa lliures, 
gràcies.”       
         
Pren la paraula el senyor Pineda: 
“Gràcies senyor alcalde, bé, la Llei Orgànica 2/2010 que entra en vigor l’1 de 
juny del 2010, permet la interrupció voluntària de l’embaràs sense causa 
justificada fins la 14 setmana de gestació. Un pas endavant en el dret de les 
dones a decidir sobre el seu propi cos, dret reconegut també a l’article 41 de 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.  
Precisament el ministre de justícia del govern espanyol Alberto Ruiz Gallardón 
va anunciar ja fa mesos que a la tardor presentaria l’esborrany de la reforma de 
la Llei de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs.  
 
Els missatges que ens arriben fan preveure una retallada i una agressió envers 
els drets de les dones a decidir sobre el seu propi cos. El ministre juntament 
amb els sectors més ultraconservadors pretenen banalitzar la decisió d’una 
dona que decideix interrompre el seu embaràs. 
 
Des d’Esquerra Republicana i del grup municipal entenem que el dret a la 
maternitat no pot passar a ser cap obligació i, per tant, considerem que s’ha 
d’assegurar que aquelles dones que no vulguin o puguin, per diversos motius, 
tinguin la llibertat de decisió. I com precisament a dia d’avui el dret a decidir és 
un tema recorrent, m’agradaria recordar que els Catalans i les Catalanes volem 
decidir per nosaltres mateixos i no volem que sigui Madrid qui ens digui, ni què 
hem de fer, ni què no hem de fer, tampoc en matèria de drets socials.  
Per tot això el grup municipal d’Esquerra Republicana votarà a favor d’aquesta 
moció, gràcies.” 
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Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Moltes gràcies, el grup municipal de Convergència i Unió també votarà a favor 
d’aquesta moció, considerem que l’anunci de la reforma d’aquesta Llei és un 
pas endarrere, a més a més, és un pas endarrere que ens allunya de la realitat 
del món, del que estableixen també els organismes internacionals i nosaltres 
no volem estar lluny del món, justament volem estar a prop, volem que els 
nostres ciutadans i ciutadanes tinguin els mateixos drets que van assolint la 
resta de ciutadans i ciutadanes.  
Per tant, votarem a favor d’aquesta moció, perquè entenem que el nostre món 
és el món i no és aquest estat restrictiu com Espanya, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“L’any 79, la Convenció de les Nacions Unides sobre l’eliminació de totes les 
formes de discriminació contra les dones -que Espanya es va adherir l’any 83 
en el seu article 16- diu: -els mateixos drets a decidir lliure i responsablement el 
nombre de fills i l’espai entre els naixements -estic traduint directament- i a tenir 
accés a la informació, l’educació i els mitjans que li permetin exercir aquests 
drets. 
Estem, com estem, a l’Estat Espanyol encara, estem adherits a aquesta 
Convenció, qualsevol cosa que vagi en contra ens està situant fora de les 
Convencions de les Nacions Unides en aquest cas, no?. 
La base de la reforma anunciada i no concretada encara, només es justifica 
amb el dret a la vida d’un concebut i no nascut, no diuen res més. Canvien els 
terminis per supòsits, el canvi dels terminis per supòsits. I tot ell, tota la 
justificació que es va anunciant fins ara està sustentada en creences morals i 
obviant qualsevol fonamentació científica. Per tant, la reforma que esperem 
conèixer o que temem conèixer aviat, és una clara involució dels drets i un 
retorn al passat. És un greu atemptat a la llibertat de les dones i al seu dret a 
decidir sobre el seu propi cos, per tant, adherint-me a tots els motius que s’han 
donat anteriorment, també votaré a favor d’aquesta moció.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
Molt bé, gràcies, passem a la votació.”            
 
 
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 d’ICV-EUiA (1); i una abstenció del PPC (1)] aprova la moció 
següent: 
 
“El Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de Caldes de Montbui vol 
sotmetre a la consideració del Ple Municipal la següent MOCIÓ: 
 
Davant  la intenció manifesta de l'actual Govern d’Espanya de reformar la Llei 
2/2010 de Salut Sexual i Reproductiva i d’Interrupció Voluntària de l'Embaràs, 
en termes clarament restrictius i d'eliminació de drets, més de 140 
organitzacions de dones, col·lectius en defensa de la salut i organitzacions 
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socials s’han unit per recolzar el manifest "Decidir ens fa lliures" que aposta 
clarament pel dret de les dones a decidir lliurement sobre la interrupció del seu 
embaràs com a part fonamental dels Drets Humans de les dones, perquè 
l'exercici d'aquest dret no pot ser regulat pel Codi Penal. 
  
Una vegada més, el govern del PP, davant la ineficàcia de la seva política 
econòmica, ha optat per aplicar la seva política més conservadora retallant els 
drets de les dones. Una pèrdua de drets que suposaria un risc per a la salut i la 
vida de les dones, ometent  l'obligació de l'Estat d’acord amb la normativa 
europea i internacional de garantir la protecció i seguretat jurídica en el camp 
de drets sexuals i reproductius. 
 
El dret de les dones a decidir sobre els seus cossos i les seves vides està 
enfrontat amb el prototip de la feminitat que discrimina les dones i que pretén 
imposar el govern amb aquesta reforma anunciada. 
  
Amb aquesta moció seguim les recents recomanacions que Nacions Unides ha 
fet a Espanya amb motiu de la revisió del compliment del Pacte Internacional 
de Drets Econòmics, Socials i Culturals (PIDESC), que reconeix els drets a la 
feina, a l'educació i a la seguretat social, així com el dret a garantir el més alt 
nivell de salut possible, incloent-hi la salut mental, sexual i reproductiva sense 
cap discriminació. En elles les Nacions Unides recomanen a Espanya garantir 
la plena aplicació de la Llei Orgànica 2/2010 de 3 març de 2010 a tot el territori 
nacional i l'adopció d'un procediment bàsic comú a totes les Comunitats per 
garantir un accés equitatiu a la interrupció voluntària de l'embaràs i per 
assegurar que l'exercici de l'objecció de consciència per part dels metges i 
altres membres del personal sanitari no constitueixi un obstacle per a les dones 
que volen posar fi a un embaràs.  
 
Per tot això, el Grup Municipal Socialista proposa al ple de l’Ajuntament  de  
Caldes de Montbui l’aprovació de  la següent  moció: 
 
Primer. Donar suport al manifest "Decidir ens fa lliures" elaborat per la 
Plataforma Estatal en Defensa dels Drets Sexuals i Reproductius, que agrupa a  
més de 140 organitzacions socials i de dones . I promoure activament, a través 
dels mitjans de comunicació locals i amb activitats, la seva difusió. 
 
Segon. Exigir al Govern de l’Estat el manteniment de la Llei 2/2010, de 3 de 
març, de Salut Sexual i Reproductiva i d’Interrupció Voluntària de l'Embaràs, 
així com la garantia que les dones poden exercir el seu dret a la interrupció 
voluntària de l'embaràs. 
 
Tercer. Notificar  aquest acord al Ministeri de Justícia i als grups parlamentaris 
del Congrés.” 
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8. Resolucions de l’Alcaldia dictades des de l’última sessió ordinària. 
 
Des del número 871, de data 23 de juliol de 2012, fins al número 1043, de data 
20 de setembre de 2012. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Cal fer algun aclariment? Alguna pregunta? No?  
 
9. Despatx ordinari 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Passo la paraula al senyor Gaspar” 
 
Pren la paraula el senyor Gaspar: 
“Moltes gràcies i bona nit a tothom. Com que és el darrer Ple abans de Festa 
Major, jo volia aprofitar per convidar a tota la ciutadania -Calderins i Calderines- 
que participin d’aquesta Festa Major, que com sabeu sempre és el segon cap 
de setmana d’octubre -13,14 i 15 d’octubre-, però que voldria dir també que 
gràcies a la col·laboració i la feina de moltes entitats de Caldes aquest any 
comptarà també amb actes des del dia 11. Aquest any tenim una Festa Major 
que serà llarga i, a més a més, com sabeu, tenim la Capvuitada el cap de 
setmana següent.  
Vull dir-vos que evidentment com no pot ser d’una altra manera en aquests 
moments el pressupost és limitat. Els patrocinis, aquest any, també s’han hagut 
d’ajustar, però malgrat tot volem convidar a tothom a celebrar i a gaudir 
d’aquests dies de festa. Entenem que és una bona manera de fer un parèntesi 
en aquesta crisi que tots plegats estem patint i tot i que sigui difícil abstreure’ns 
o de no pensar-hi, segur que a tots ens anirà bé distreure’ns una mica i passar-
ho bé durant aquests dies.  
Malgrat les restriccions pressupostàries, com deia, considerem que el 
programa és prou divers i ampli perquè tothom hi pugui trobar algun acte del 
seu gust, del seu interès i, per tant, animo a tothom a celebrar-ho amb ganes, 
amb civisme, conscients que no són moments fàcils, però que tenim tot el dret 
a passar aquests dies amb alegria i amb festa. Celebrem tots plegats i tinguem 
una bona Festa Major.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, gràcies, entrem a l’apartat de Precs, preguntes i interpel·lacions”    
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10. Precs, preguntes i interpel·lacions 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, com sempre de menys a més, senyor Olóndriz” 
 
Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“Gràcies, no tenia cap pregunta per avui preparada, però sí que en el transcurs 
del Ple s’ha dit una cosa que cal clarificar perquè no m’ha quedat clara.  
El regidor Marañés ha dit que la majoria de polítics alliberats no cobraven paga 
extra. Quan diu la majoria volia dir la majoria? Volia dir tots? Perquè no és el 
mateix. La majoria vol dir que n’hi ha uns que sí.  
I l’altra pregunta que també surt d’aquí; una cosa és no cobrar una paga extra 
el Nadal o l’estiu i altra cosa és saber si aquestes pagues extres realment no 
estan computades en el sou o estant prorratejades en tot l’any.  
En qualsevol cas el treure’s o no treure’s aquesta paga extra o la quantitat 
equivalent és una potestat voluntària ja que la llei només obliga congelar-la en 
el cas dels treballadors. Com que probablement en necessiteu clarificacions 
tècniques per contestar-me, si no ho sabeu ara no passa res, però crec que és 
important aclarir això que pot haver generat algun dubte.” 
 
Pren la paraula la senyora Romano: 
“Bé, jo també voldria fer un aclariment al senyor Pau, que si jo sóc dona, a 
Caldes també paguen l’aigua, però per exemple a Caldes tenim una empresa 
municipal i podem debatre quan vostè vulgui els preus de l’aigua de la gent de 
Caldes de Montbui, però el que el Partit Popular porta dient tota la legislatura 
passada i aquesta és que tots aquests temes que ens ocupen tant de temps en 
els nostres plens són temes que ja debaten els nostres representants al 
Parlament de Catalunya i el que nosaltres demanaríem, i ens agradaria, és que 
la majoria del temps dels nostres plens, del nostre municipi, es parlessin de 
temes municipals. Era simplement un aclariment. 
 
Tinc una petició dels veïns del carrer Sant Pau que es veu que ja s’han posat 
en contacte amb aquest Ajuntament, que hi ha un pi al parc de l’Estació que 
ells creuen que té perill que caigui a sobre del bloc de pisos. Ens agradaria que 
ho tinguessin en compte. Sé que s’han posat en contacte amb algun regidor de 
la casa, però sembla ser que no s’acaba de fer cap actuació. 
 
Als registres d’entrada últims que ens ha fet arribar, senyor alcalde, he pogut 
veure que hi ha la sentència de la història i del tema històric de Can Valls. Per 
qüestions de temps que nosaltres demanem la documentació i vostès tenen el 
seu temps per poder-nos contestar, no m’ha estat possible poder demanar i 
veure aquesta documentació. M’agradaria que ens fes cinc cèntims aquí en el 
Plenari de quina ha estat la resolució d’aquesta sentència?  
I em sembla que ja estic, gràcies senyor alcalde.” 
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Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Molt bé, gràcies, com sempre traslladem al Ple les preguntes que ens fan 
arribar des de la societat civil. De moment mantenim que les del grup municipal 
continuarem amb el costum de fer-les arribar personalment als regidors, que 
sempre ens han respost, ens sembla una manera eficient de treballar-ho.  
 
En concret la pregunta que ens han fet arribar és -i dirigida a la regidora 
d’esports- és en relació amb el suport i recursos materials i econòmics a la 
nova entitat calderina del Club Atlètic Calderí que ja compta amb més de 70 
socis. I ens demanen de tenir una mica de resposta en relació amb el suport i 
els recursos materials i econòmics que creuen que han de rebre per part de 
l’Ajuntament. 
I després, el següent que voldríem fer és un prec. Ara mateix desconeixíem els 
usos i costums en matèria de condol per part de l’Ajuntament, no sé si des d’un 
punt de vista institucional ja s’ha fet però agrairíem que l’Ajuntament fes arribar 
una mostra de condol per la mort d’en Martí Gasull, fundador de la Plataforma 
per Defensa de la llengua, gràcies.”  
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, gràcies, farem arribar aquesta nota de condol per la mort del senyor 
Gasull a qui per cert vaig conèixer. 
Anirem contestant les preguntes en l’ordre que s’han efectuat, sobre les pagues 
extres senyor Marañés.” 
 
Pren la paraula el senyor Marañés: 
“Li faré arribar un correu.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Farem arribar la resposta sobre l’arbre del parc de l’Estació, senyor Mauri.” 
 
Pren la paraula el senyor Mauri: 
“Que gràcies a l’aplicatiu d’incidències a la via pública estem absolutament al 
cas d’aquesta incidència, que la convido a visitar-la i veurà com està.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Pel que fa a la sentència de Can Valls es deu referir a una sentència feta en 
primera instància al voltant d’un dels molts contenciosos que hi ha sobre la 
recepció de les obres de Can Valls. És una sentència que fa referència 
concretament al projecte d’urbanització aprovat l’any 2010 i en aquest cas falla 
a favor dels interessos del promotor i en contra dels interessos del municipi. 
Estem estudiant recorre aquesta sentència. 
I pel que fa a la pregunta sobre el Club Atlètic Calderí, senyora Grau.” 
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Pren la paraula la senyora Grau: 
“Bé, bona nit a tothom, el Club Atlètic Calderí és una entitat que s’ha format 
recentment i malgrat tota la seva curta durada de temps que porten en vigor, ja 
tenen, com has comentat, gairebé setanta persones a l’entitat. Els recursos 
econòmics que disposa l’Ajuntament de cara a les entitats són les subvencions 
a les entitats i com que precisament es van constituir com entitat fora de termini 
és per això que no han pogut tenir aquesta subvenció, malgrat tot, com que fan 
diferents actes durant la Festa Major des de la regidoria d’esports, tot i tenir un 
pressupost molt ajustat, hem pogut fer-los una petita aportació.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, d’aquesta manera queden contestades les preguntes i d’aquesta 
manera també tanquem aquest Ple d’avui. Moltes gràcies per la vostra 
assistència i endavant.”          
 
L’alcalde aixeca la sessió a les 21 hores i 48 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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