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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 

Identificació de la sessió 
Núm.:  11 / 2012 
Caràcter Ordinari  
Data:  25 d’octubre 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 
 
Montserrat Romano Bosch, regidora 
 
Pau Olóndriz de Moragas, regidor 
 

No assisteixen havent excusat la seva absència 
Xavier Ortega Guillén, regidor 

Secretari 
Eduard Lluzar López de Briñas, secretari gral. 
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Ordre del dia 
 
1. Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària anterior de 
data 27 de setembre de 2012.   
 
2. Aprovar inicialment la modificació puntual de la normativa urbanística 
del Pla d’ordenació urbanística (POUM) de Caldes de Montbui, referent a 
les separacions mínimes a partions en els àmbits qualificats com zona de 
ciutat jardí (claus A5.1 i clau A5.2). 
 
3. Aprovar la pròrroga del contracte dels serveis de jardineria i treballs 
forestals. 
 
4. Aprovar la revisió de preus del contracte de serveis de recollida i 
transport de residus. 
 
5. Aprovar la liquidació definitiva de les contribucions especials de les 
obres d’adequació del carrer Mestre Gregori Montserrat i del carrer Font i 
Boet. 
 
6. Desestimar el recurs de reposició presentat per Miguel Ángel Sánchez 
Lara i altres contra el percentatge de les contribucions especials, contra 
la inclusió i diferències en les parcel·les, contra la no inclusió de la 
parcel·la destinada a equipaments i la petició expressa d’anul·lació de les 
liquidacions de les contribucions especials per les obres de 
reurbanització de Can Maspons. 
 
7. Donar compte al Ple dels informes trimestrals de tresoreria sobre el 
compliment de la Llei de Morositat corresponents al 3r trimestre de 2012. 
 
8. Aprovar la modificació de crèdits núm. 28/2012, mitjançant 
transferència de crèdits. 
 
9. Resoldre les al·legacions presentades en relació amb l’acord aprovat 
pel Ple extraordinari de data 3 d’agost de 2012, relatiu a modificar la 
plantilla de personal i la relació de llocs de treball,  i aprovar-ho 
definitivament. 
 
10. Resolucions de l’Alcaldia dictades des de l’última sessió ordinària. 
 
11. Despatx ordinari. 
 
12. Precs, preguntes i interpel·lacions. 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Bé bona tarda a tothom, anem a començar el ple ordinari que correspon al 
mes d’octubre. Vull excusar l’absència del regidor senyor Ortega que, per raons 
de salut, no ha pogut assistir al ple d’avui.  
Pel que fa a l’ordre del dia, he de dir que decau d’aquest ordre del dia el punt 
número 9, ja que s’han presentat noves al·legacions dins del termini, tot i que 
d’una manera molt original, per correu postal, i a l’últim minut per part de les 
senyores i els senyors de l’oposició, per tant, aquest punt queda sobre la taula.” 
 
1. APROVAR L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA 
ORDINÀRIA ANTERIOR DE DATA 27 DE SETEMBRE DE 2012.   
 
L’alcalde obre la sessió i el Ple, per unanimitat dels presents [16 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); de CIU (3); del 
PSC (1); del PPC (1); i d’ICV-EUiA (1)], aprova l’esborrany de l’acta de la 
sessió anterior del dia 27 de setembre de 2012. 
 
 
2. APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA 
NORMATIVA URBANÍSTICA DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA 
(POUM) DE CALDES DE MONTBUI, REFERENT A LES SEPARACIONS 
MÍNIMES A PARTIONS EN ELS ÀMBITS QUALIFICATS COM ZONA DE 
CIUTAT JARDÍ (CLAUS A5.1 I CLAU A5.2). 
 
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, alguna pregunta?, senyora Romano.” 
 
Pren la paraula la senyora Romano: 
“Bé, bona nit, només una petita pregunta. Voldríem saber si aquesta iniciativa 
ha estat per part de l’equip de govern?, o hi ha hagut alguna petició de veïns de 
Caldes?, perquè en l’expedient no ho hem pogut veure, gràcies.” 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Moltes gràcies, només li havia fet una pregunta molt tècnica que entenc que 
no cal plantejar-la aquí, en aquest moment, o tenir la resposta ara, però no sé 
si el regidor responsable li havia arribat? Volia confirmar si li havia arribat una 
pregunta. És una cosa molt tècnica, és que no voldria allargar-me, encara que 
el sotmetem ha aprovació. Si no li sap greu igualment demà o demà passat, 
quan vagi bé, donar-me resposta. És una pregunta molt tècnica, no voldria, si, 
si no hi ha problema, gràcies.” 
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Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, gràcies, senyor Personat si us plau.” 
 
Pren la paraula el senyor Personat: 
“Bona tarda a tothom, bona tarda senyor alcalde, la iniciativa de la modificació 
de les claus A5.1 i A5.2 és una de les moltes modificacions que hi haurà. 
Estem preparant unes gairebé, no vull enganyar-te ara, però entre 50 i 60.  
El POUM està bastant endarrerit o bastant vell. Hi ha moltes petites incidències 
com d’aquest tipus que es tenen d’anar resolent, com es van resolent?, doncs a 
mida que anem veient-les. Estem fent un llistat per presentar-les totes de cop 
en comptes d’anar presentant una per una. Seria cada vegada, cada Ple tenir 
de presentar-ne unes quantes, no? 
Evidentment que hi ha hagut problemes amb ciutadans que tenen cases així, i 
ha estat un cúmul de diversos problemes dels quals s’ha anat prenent nota, 
com s’han pres nota d’altres problemes que ha hagut i que es solventaran.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, doncs passem a la votació.”   
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  [15 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); de CIU (3); del 
PSC (1); i d’ICV-EUiA (1); i una abstenció del PPC (1)], 
    

                 ACORDA: 
 

Identificació de l’expedient  
 
Expedient número TP202-2012-000006, relatiu a la modificació puntual de la 
normativa urbanística del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, referent a les 
separacions mínimes a partions en els àmbits qualificats com zona de ciutat 
jardí (clau A5.1 i clau A5.2)), articles 22, 109, 221, 222, 223, i Disposició 
Transitòria 12a. 
 
DICTAMEN 
 
Antecedents    
 
I.- La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en la sessió de 18 de juny 
de 2009, va aprovar definitivament el Text refós del Pla d’ordenació urbanística 
municipal de Caldes de Montbui. Aquest acord es va publicar al DOGC de data 
17 de juliol de 2009.  
 
II.- En la zona d’ordenació oberta que el POUM qualifica com zona de ciutat 
jardí (clau A5), majoritàriament destinada a habitatge unifamiliar aïllat, s’han 
anat detectant diverses parcel·les que contenen una edificació preexistent 
adossada a alguna de les partions laterals. 
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III.- Aquestes edificacions no respectarien les distàncies mínimes que estableix 
el POUM vigent, per quant aquesta correspon a una zona d’edificació aïllada 
unifamiliar i, per tant, esdevindria una situació d’edifici amb volum disconforme. 
Tanmateix, en el cas que fossin possible ampliacions de volum o del sostre 
actual, cal atenir-se al que disposa la legislació vigent i en aplicació estricta de 
la normativa pel que fa  a l’obligatorietat de separació de l’edificació respecte a 
les partions laterals, podria ocasionar solucions constructives complexes i 
alhora projectualment incoherents. 
 
IV.- La present modificació respon a la necessitat d’incorporar en l’actual text 
normatiu certes disposicions que permetin modificar les separacions mínimes a 
partions laterals en determinats supòsits per tal de possibilitar de manera 
racional la construcció i/o ampliació d’aquestes construccions. 
                                                                                                       
Fonaments de dret 
 
Article 85 i 96  del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 
legislatiu, 1/2010, de 3 d’agost.  
 
Article 101 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, 
de 18 de juliol. 
 
D’acord amb allò que disposa l’article 52 del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
l’òrgan competent per a l’adopció de l’acord que es proposa és el Ple Municipal. 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Aprovar inicialment la modificació puntual de la normativa urbanística 
del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, aprovat definitivament per la 
Comissió d’Urbanisme de Barcelona de data 18 de juny de 2009 (publicat en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 17 de juliol de 2009) 
referent a les separacions mínimes a partions en els àmbits qualificats com 
zona de ciutat jardí (clau A5.1 i clau A5.2)), articles 22, 109, 221, 222, 223, i 
Disposició Transitòria 12a. 
 
Segon. Sotmetre el document aprovat inicialment a un tràmit d’informació 
pública pel termini d’un mes, mitjançant la publicació dels corresponents 
edictes al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, a un diari de gran difusió, al web municipal i al Tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament. 
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3. APROVAR LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DELS SERVEIS DE 
JARDINERIA I TREBALLS FORESTALS. 
 
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, preguntes? Senyor Olóndriz:” 
 
Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“Sí, gràcies. A veure, a part del dia que veu explicar els números que hi ha en 
l’acord, que m’imagino que són les modificacions que ens heu enviat per correu 
-també a última hora-, vull que ens ho expliqueu, ja que heu dit que hi havia 
modificacions, però no dèieu quines són les modificacions respecte l’anterior i 
no hem tingut temps de mirar els dos papers. 
Per altra banda, el meu vot serà negatiu perquè considero que aquest contracte 
és una peça clau que es podia haver utilitzat per evitar l’acomiadament de dos 
treballadors que tan enrenou ens està portant en aquest ajuntament, gràcies.” 
 
Pren la paraula la senyora Romano: 
“Bé, també vull dir que els números de la modificació -que ens han enviat 
aquesta tarda- no acabem de quadrar tampoc. Demanaríem que se’ns 
expliqués una mica. I també voldríem saber quins són els criteris de l’equip de 
govern per fer aquesta prorroga a l’empresa Ambientalia? Gràcies.” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“Si, bona tarda, bé, en tot cas vull anunciar que el nostre vot també serà 
desfavorable a aquesta proposta, ja que en part és una qüestió que ja hem 
anat parlant en altres plens. Encara que no es portés a aprovació la pròrroga 
relacionada -com comentaven abans els companys-, el tema és una qüestió de 
decidir alhora de portar a terme tasques de jardineria en el municipi per mitjà de 
personal propi o per mitjà d’una empresa externa. 
Un dels punts, que avui es queda sobre la taula, precisament fa referència a la 
amortització de places de jardiner i sí queda avui, a l’ordre del dia del plenari, la 
pròrroga del contracte dels serveis d’una empresa que presta serveis de 
jardineria al municipi. 
En la previsió de pròrroga d’aquest contracte, hi ha la possibilitat de prorrogar - 
si no ho tenim mal entès- fins a dos anys més. Vostès mateixos a la Comissió 
Informativa ens van dir que havien optat, no per fer la pròrroga dels dos anys 
que permet el contracte sinó només un any per acabar de veure com funciona. 
També tenen dubtes del funcionament de l’empresa i, per tant, això encara ens 
fa pensar que tampoc hi ha uns motius tan clars per mantenir una empresa 
externa i en canvi sí acomiadar treballadors del propi Ajuntament. 
En tot cas, per aquestes discrepàncies, el nostre vot serà en contra, gràcies.” 
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Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Gràcies. Jo volia fer algunes preguntes en relació amb la decisió de la 
pròrroga, perquè són importants, ja que quan es fa un contracte, doncs, 
d’alguna manera s’han de fer servir criteris, criteris objectius per avaluar el 
servei rebut.  
I, per tant, la primera cosa que voldríem saber és, si han existit durant aquests 
anys mecanismes de control per assegurar que s’ha complert estrictament el 
contracte que s’havia signat? I també, qui vetlla, no?, pel compliment d’aquests 
compromisos de servei?  
En cas que sigui afirmatiu, també voldríem saber, quina valoració en fan 
passats dos anys? Doncs el fet de la decisió política d’externalitzar aquest tipus 
de servei ha de ser a canvi d’un valor afegit important. És a dir, una millora per 
exemple en estalvi de diners o en la millora en la reducció de riscos a nivell 
d’incendis o inclús, la satisfacció que puguin expressar els veïns de les zones 
on es fan aquests treballs en relació amb el servei que se’ls hi presta. 
I la pregunta aniria una mica en aquest sentit, saber quins són els criteris. Com 
s’avaluen? Qui és el responsable d’avaluar-los i quins han estat els resultats 
que han permès prendre la determinació de prorrogar aquest contracte? 
Gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor Mauri: 
“Bona nit senyor alcalde, gràcies, bona nit a tothom. S’ha donat un any més de 
pròrroga perquè així el conveni ja ho establia que es podia fer. No s’ha fet 
perquè tinguem dubtes de fer-ho sinó que ho fem per prudència. Perquè jo així 
ho faria també en la meva vida privada. Vull dir, fer-ho d’any en any i veure com 
evoluciona i com s’avalua tot.  
En principi, barrejar l’equip propi de la brigada de jardineria amb la tasca que 
desenvolupa aquesta empresa no es pot fer, perquè fan tasques diferents. I a 
partir d’aquí, si volen parlem d’un altre tema, però com que parlem d’aquest, 
doncs parlem sobre l’empresa Ambientalia. 
No estem descontents, al contrari, la feina es fa bé. Tenim un equip que 
treballa bé, fa les feines que estan introduïdes dins del plec de condicions del 
conveni. Hi ha un tècnic que lògicament fa el seguiment, i jo. Fem avaluacions 
continues, tant des de Medi Ambient, com des de Via Publica.  
A partir d’aquí, la qüestió dels números, vull dir-li al senyor Pau, que ha hagut 
un error -on havia de posar l’import anual posa el mensual-. S’ha rectificat 
aquest error.  
Aquestes partides estan diferenciades perquè una d’elles pertany a la gestió de 
jardineria del casc urbà i l’altra pertany a la gestió forestal. La interventora uns 
anys enrere va dir que això s’havia de fer -la facturació- d’una forma 
diferenciada perquè pertany a dues coses diferents, però són del mateix 
conveni i ho fa la mateixa empresa. Si m’he deixat alguna cosa?” 
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Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies senyor Mauri, un parell de dades, abans de tenir el contracte verd, 
s’actuava sobre franges de protecció contra incendis. S’actuava sobre 51.918 
metres quadrats, amb el contracte verd vam passar a actuar sobre 257.206,50 
metres quadrats. De manera que ara es fan totes les franges de protecció 
contra incendis de les urbanitzacions i aconseguim acomplir la normativa quant 
a prevenció d’incendis forestals a les urbanitzacions. Cosa que abans d’aquest 
contracte verd, no s’aconseguia.  
Pel que fa a neteja de zones verdes no urbanitzades a les urbanitzacions hem 
passat abans del contracte verd de 0 metres quadrats, es a dir de res, a 
20.6878 metres quadrats. Es a dir, totes les zones verdes sense urbanitzar de 
les urbanitzacions. I aconseguirem que totes aquestes zones verdes també 
acompleixin la normativa contra incendis. 
Altres qüestions que hem aconseguit és que abans no es feia l’elaboració de la 
base de dades de l’arbrat diari; abans no es feia el trinxat de les restes 
d’esporga per matèria orgànica, ara es fa; abans no es feia per exemple la 
neteja de seguretat del bosc de Tir amb Arc, ara sí que es fa; abans es feia 
l’esporga, els tractaments fitosanitaris, arrabassar les soques d’arbres tallats i 
la tala d’arbres amb trepa, tot això es feia a través de contractes externs i tot 
això va quedar integrat dintre del contracte d’Ambientalia. 
 
Per què els hi explico tot això? Perquè a vegades m’ha semblat entendre que 
vostès diuen que aquest contracte era sobrer, que no calia i que aquest 
contracte propicia la situació actual d’haver d’amortitzar tres llocs de treball.  
Em sembla que no cal que expliqui gaires coses més amb aquests números, 
no? Vostès suposo que si m’han sentit bé, poden comparar què és el que es 
feia abans amb tots els efectius i què és el que es fa ara amb aquest contracte. 
Per tant, em sembla que hem aconseguit un millor servei, aprofitar molt més els 
recursos econòmics i també augmentar la satisfacció de la població. Que per 
això estem  aquí, al menys nosaltres, al menys els que governem, per això 
estem aquí. Hi ha algun altre comentari? Senyor Olóndriz.” 
 
Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“Bé, en qualsevol cas vull aclarir que jo no he dit que fos sobrer, ni que fos 
substitutiu, he dit que era una peça clau, que hagués pogut ser una peça clau 
per evitar aquests acomiadaments. Res més.” 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Moltes gràcies, jo només volia comentar que us agraïm els números que 
donen resposta a les preguntes que els hi plantejàvem. I també us volia dir que 
jo sí que agrairia que quan vostè parla de vostès, sigui més explícit, perquè en 
aquest cas nosaltres no hem posat en dubte aquest contracte, sinó que el que 
volíem era assabentar-nos de si era important o no la seva renovació en base a 
uns resultats concrets de caràcter objectiu, que és el que demanàvem. 
Només pregaria això, si us plau, perquè quedi molt clar en l’acta de la sessió a 
qui fa referència, gràcies.” 
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Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Sí, té raó, potser hauria de concretar, però com que últimament vostès actuen 
molt unitàriament i signen coses en bloc, doncs, potser per això ara últimament 
no tinc el costum de diferenciar entre els grups de l’oposició, ni entre els 
membres de l’oposició. Intentarem fer-ho. 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); 3 abstencions de CIU 
(3); i 3 vots en contra del PSC (1); del PPC (1); i d’ICV-EUiA (1)], 
    

             ACORDA: 
 

Identificació de l’expedient  
 
Expedient número TCSU20102210, relatiu al contracte dels serveis de 
jardineria i treballs forestals perifèrics i esporga i tractament fitosanitari de 
l’arbrat municipal. 
 
DICTAMEN 
 
Antecedents    
 
I. En data 20 d’octubre de 2010 es va signar el contracte administratiu de 
serveis de jardineria i treballs forestals en barris perifèrics i esporga i tractament 
fitosanitari de l’arbrat municipal de Caldes de Montbui. 
 
II. En la clàusula tercera d’aquest contracte es preveu una durada del mateix de 
2 anys. 
 
III. La clàusula cinquena del Plec de clàusules administratives particulars que 
regeixen aquest contracte preveu la possible ampliació d’aquest contracte fins 
a un màxim de dos anys. 
 
IV. L’Ajuntament de Caldes de Montbui i l’empresa adjudicatària del contracte 
han acordat l’ampliació d’aquest contracte pel termini d’un any més, fins el 20 
d’octubre del 2013. 
 
Fonaments de dret 
 
Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
Plec de clàusules administratives particulars del contracte dels serveis de 
jardineria i treballs forestals en barris perifèrics i esporga i tractament fitosanitari 
de l’arbrat municipal. 
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Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Prorrogar el contracte de serveis de jardineria i treballs forestals en 
barris perifèrics i esporga i tractament fitosanitari de l’arbrat municipal de 
Caldes de Montbui signat entre l’Ajuntament de Caldes de Montbui i l’empresa 
Ambientalia World, SL pel termini d’un any i fins el 20 d’octubre de 2013 per un 
import total de 145.694,28 euros (IVA inclòs). 
 
Segon. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per import de 13.314,84 
€ a càrrec de l’aplicació pressupostària 33.172.22665 prevenció d’incendis i 
protecció del medi natural, del pressupost municipal de 2012. 
 
Tercer. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per import de 15.014,60 
€ a càrrec de l’aplicació pressupostària 32.171.22666 manteniment de jardins, 
parcs i zones verdes, del pressupost municipal de 2012.   
 
Quart. Notificar aquest acord a  la mercantil Ambientalia World, SL i citar-la per 
a la signatura del corresponent contracte. 
 
 
 
4. APROVAR LA REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE 
RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS. 
 
Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, alguna pregunta sobre aquest punt? Senyora Taulats.” 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Gràcies. Evidentment el punt no té més, ja què és va aprovar la revisió de 
preus del contracte. L’única cosa que ens ha suscitat el dubte -no per la revisió 
d’aquests preus sinó pensant també en el futur de la continua contractació 
d’aquest tipus de serveis, amb aquestes empreses-, és que voldríem saber 
quan hi ha un excedent de deixalles, que no estant previstes en el contracte, 
com es regula després el cost que això repercuteix a l’Ajuntament?, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor Mauri: 
“Sí, bona nit. Li prepararé la resposta, no ho tinc present ara això. Li diré per 
escrit, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Passem a la votació, doncs.” 
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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 2 abstencions del PSC (1); i d’ICV-EUiA (1)], 
    

            ACORDA: 
 
Identificació de l’expedient  
 
Expedient número TCSR20112312, relatiu a la revisió de preus del contracte 
de serveis de recollida i transport de residus. 
 
DICTAMEN 
 
Antecedents    
 
I.- El dia 1 de juliol de 2009 es va signar contracte administratiu del servei 
públic de recollida i transport de residus municipals. En el pacte tercer es 
reconeix el dret del contractista a la revisió de preus d’acord amb allò establert 
a l’apartat 1.19 del plec de clàusules administratives particulars. 
 
L’apartat 1.19 del ple de clàusules administratives particulars diu: 
 
“S’admet la revisió de preus de conformitat amb allò que preveu l’article 77.1 
LCSP segons la fórmula/sistema següent: 
 
Quan hagi transcorregut un any des de l’adjudicació definitiva del contracte, el 
preu es revisarà anualment de conformitat amb l’Índex General de Preus al 
Consum elaborat per l’Institut Nacional d’Estadística del mes anterior al del 
venciment. En aquest cas, la revisió no podrà superar el 85% de variació 
experimentada per l’índex adoptat.” 
 
II.- La variació de l’IPC de juny de 2011 a juny de 2012 va ser del 1,9%, el 85% 
d’aquesta variació és el 1,615%. 
 
III.- El dia 1 de setembre de 2012 va entrar en vigor l’augment del tipus reduït 
de l’IVA que va passar del 8% al 10%. 
 
 
Fonaments de dret 
 
Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
Plec de clàusules administratives particulars aplicables al contracte de serveis 
de recollida i transport de residus municipals de l’Ajuntament de Caldes de 
Montbui. 
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Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Aprovar la revisió de preus del contracte de serveis de recollida i 
transport de residus municipals, signat entre l’Ajuntament de Caldes de Montbui 
i l’empresa CESPA pel període que va de l’1 de juliol de 2012 al 30 de juny del 
2013, passant  d’un preu anual de 854.354,21 euros (IVA inclòs) a 881.549,44 
euros (IVA inclòs) que representa el 85% de l’increment anual de l’IPC  i 
l’augment del tipus d’IVA. 
 
Segon. Aquesta revisió de preus va a càrrec de l’aplicació pressupostària 31 
162 22717, servei de deixalles, corresponent al pressupost de l’Ajuntament de 
Caldes de Montbui de l’any 2012, per l’import de 12.257,87 (IVA inclòs), aquest 
import correspon als mesos de juliol a desembre de 2012. La resta de l’import, 
que és de 442.114,46 euros (IVA inclòs) va a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 31 162 22717, servei de deixalles, del pressupost de l’any 2013, 
aquest import correspon als mesos de gener a juny de 2013. 
 
Tercer. El nou import mensual del servei de recollida i transport de residus 
municipals  és de 72.346,00 euros ( 8% IVA inclòs) pels mesos de juliol i agost 
de 2012 i de 73.685,74 euros (10% IVA inclòs) pel període  setembre a 
desembre de 2012, ambdós inclosos,  i de gener a juny de 2013, ambdós 
inclosos.  
 
Quart. El nou import mensual del servei de recollida porta a porta de les 
urbanitzacions Can Maspons, Lledoners i Regassol és de 1.351,53 euros (8% 
IVA inclòs) pels mesos de juliol i agost de 2012 i de 1.376,56 euros (10% IVA 
inclòs) pel període  setembre a desembre de 2012, ambdós inclosos,  i de 
gener a juny de 2013, ambdós inclosos.  
 
Cinquè. Aprovar el document d’autorització i disposició de la despesa per 
import de 12.257,87 euros (IVA inclòs) a l’aplicació pressupostària 31 162 
22717, servei de deixalles del pressupost vigent de l’Ajuntament de Caldes de 
Montbui. Aquest import correspon al servei de recollida i transport de residus 
municipals. 
 
Sisè.  Aprovar el document d’autorització i disposició de la despesa per import 
de 229,03 (IVA inclòs) a l’aplicació pressupostària 31 162 22717, servei de 
deixalles del pressupost vigent de l’Ajuntament de Caldes de Montbui. Aquest 
import correspon al servei de recollida porta a porta de les urbanitzacions Can 
Maspons, Lledoners i Regassol. 
 
Setè. Comunicar-ho als interessats i als serveis econòmics de l’Ajuntament.   
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5. APROVAR LA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DE LES CONTRIBUCIONS 
ESPECIALS DE LES OBRES D’ADEQUACIÓ DEL CARRER MESTRE 
GREGORI MONTSERRAT I DEL CARRER FONT I BOET. 
 
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. M’agradaria destacar que el cost total de l’obra ha coincidit 
amb el cost d’adjudicació i, per tant, això demostra que ha hagut una bona 
gestió econòmica de l’obra. M’agradaria felicitar, per tant, els responsables 
polítics i tècnics, per una obra que, a més a més, també ha generat molta, hem 
pogut constatar, molta satisfacció per part del veïnat i de la població en general 
de Caldes. 
Hi ha alguna pregunta? Senyora Romano.” 
 
Pren la paraula la senyora Romano: 
“Bé, en aquest punt hem vist que els veïns no han presentat al·legacions i que 
el poc que hem pogut parlar amb ells, doncs que està tothom d’acord i també 
des d’aquí felicitar els polítics i els tècnics que han portat aquest projecte 
endavant i el nostre vot serà favorable, gràcies.” 
 
Pren la paraula la senyora Garcia: 
“Gràcies, bona nit, tenint en compte que en principi tal com ha dit la nostra 
companya no s’ha presentat cap consideració, el nostre vot serà favorable. Tot 
i que creiem que hem d’expressar alguna consideració.  
No sé si recordaran que en el ple de 28 de juliol de 2011, quan es va aprovar 
inicialment les contribucions especials, que nosaltres des de Convergència i 
Unió vam preguntar si hi havia la possibilitat -i així ho indicava la llei-, que els 
equipaments contribuïssin de les contribucions especials.  
Recordem que vostès mateixos van comentar que històricament no s’havia 
aplicat aquest impost i que creien que no s’havia de fer, ja que hi havia una 
història que mai s’havia fet.  
Tornem a incidir una miqueta perquè demanem si es va reconsiderar i tenen 
previst d’aplicar-ho en les properes contribucions en les quals pugui afectar a 
equipaments que siguin del nostre ajuntament. Si fos així, aquests haurien de 
contribuir en les contribucions especials per la part que, en principi, hauria 
tocat, tot i que sigui petita en aquest cas? Creiem que sempre que hagi 
beneficis -i en aquest cas tenint en compte que dins de la zona de la Casa dels 
Mestres es dur a terme una activitat econòmica-, creiem que seria bo tornar a 
considerar aquestes situacions si tornen a passar. Volem que es tingui en 
compte, moltes gràcies.” 
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Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, gràcies, gràcies per les seves felicitacions. Vull dir-vos-hi que ens 
semblaria un contrasentit que els equipaments públics de titularitat municipal 
haguessin de tributar en les contribucions especials, perquè seria com una 
doble imposició. És a dir, seria com fer pagar als ciutadans de Caldes quan de 
fet en el repartiment que hem llegit, l’Ajuntament, per tant la ciutadania de 
Caldes ja paga una part d’aquesta obra. En aquest cas un percentatge petit, 
però en altres obres pot ser el 50% del que no són subvencions, que en aquest 
cas són 5.525 euros. Si, a més a més, féssim pagar contribucions especials a 
un equipament públic, estaríem fent pagar dues vegades a la població de 
Caldes. I creiem que això no seria adequat. 
Passem a la votació.”   
 
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 2 abstencions del PSC (1); i d’ICV-EUiA (1)], 
    

               ACORDA: 
 
Identificació de l’expedient  
 
Expedient número TECE20112294/02, relatiu a la liquidació definitiva de les 
contribucions especials de les obres d’adequació del carrer Mestre Gregori 
Montserrat i del carrer Font i Boet  de Caldes de Montbui. 
 
DICTAMEN 
 
Antecedents    
 
I. El Ple de l’Ajuntament en la sessió de 28 de juliol de 2011 va aprovar la 
imposició i ordenació de les contribucions especials com a conseqüència de les 
obres d’adequació del carrer Mestre Gregori Montserrat i del carrer Font i Boet  
de Caldes de Montbui. 
 

- En aquest mateix Ple, es van aprovar els mòduls de repartiment 
següents: 

 
• En concepte de la façana s’aplica el 20 % del pressupost a repercutir en 

la totalitat dels metres de façana afectades per les obres indicades en 
els carrers relacionats anteriorment, en una longitud total de 168,94 
metres, resultant un mòdul d’aplicació per cada metre de façana de 
9,849508701 euros/ml. 

•  En concepte de superfície s’aplica el 30 % del pressupost a repercutir 
tenint en compte la totalitat de la superfície del solar de les finques 
afectades, en una superfície total de 2.573,00 metres quadrats, resultant 
un mòdul d’aplicació en concepte de superfície del solar és de 
0,9699543 euros/m2. 
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S’ha de tenir en compte que, en el cas, d’una finca que fa cantonada, la 
superfície estimada serà proporcional a la façana del carrer afectada per 
les obres.  
En concepte de sostre edificable, es a dir d’edificabilitat, s’aplica el 50 % 
del pressupost a repercutir tenint en compte la totalitat del sostre màxim 
edificable d’acord en el planejament vigent, i en el casos que el sostre 
edificable sigui superior al permès per el planejament s’aplicarà el sostre 
existent. Tenint en compte aquest criteri les finques afectades tenen un 
sostre màxim edificable de 4.300 metres quadrats, resultant un mòdul 
d’aplicació en concepte de sostre edificable és de 0,967477406 
euros/m2. 
S’ha de tenir en compte que, en el cas, d’una finca que fa cantonada, la 
superfície estimada serà proporcional a la façana del carrer afectada per 
les obres.  

 
II. La Junta de Govern local, en la sessió de 21 de setembre de 2012, va 
acordar aprovar la recepció de les obres d’adequació del carrer Mestre Gregori 
Montserrat i del carrer Font i Boet  de Caldes de Montbui. 
 
III. El cost real de les obres ha pujat a 108.426,08 euros, que es reparteixen de 
la següent manera: 
 
Cost total de l’obra     108.426,08 € 
Subvenció PUOSC       97.375,00 € 
Ajuntament         5.525,54 € 
Contribucions especials         5.525,54 € 
 
 
Fonaments de dret 
 
L’article 33.4 de la LRHL disposa que, un cop finalitzades les obres, s’indicaran 
els subjectes passius, la base i les quotes individuals definitives, es giraran les 
liquidacions que siguin procedents i es compensaran com a lliurament a 
compte els pagaments anticipats que s’hagin efectuat. 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Aprovar definitivament, ja que no s’han presentat al·legacions, l’acord 
d’imposició i ordenació de les contribucions especials com a conseqüència de 
l’execució de les obres recollides en el projecte executiu d’obres d’adequació 
del carrer mestre Gregori Montserrat i del carrer Font i Boet. 
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Segon. Aprovar la liquidació definitiva de les obres d’adequació del carrer 
Mestre Gregori Montserrat i del carrer Font i Boet  de Caldes de Montbui per 
import de 108.426,08 euros, dels quals 5.525,54 euros seran a càrrec de les 
contribucions especials. 
 
Tercer. Aprovar la liquidació individual definitiva de les contribucions especials 
d’acord amb el llistat que s’adjunta com annex, on hi consta el subjecte passiu, 
les bases i les quotes individuals definitives. 
 
Quart. Notificar la liquidació individual definitiva als interessats.  
 
Cinquè. Publicar aquest acords al BOPB. 
 
 
6. DESESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER MIGUEL 
ÁNGEL SÁNCHEZ LARA I ALTRES CONTRA EL PERCENTATGE DE LES 
CONTRIBUCIONS ESPECIALS, CONTRA LA INCLUSIÓ I DIFERÈNCIES EN 
LES PARCEL·LES, CONTRA LA NO INCLUSIÓ DE LA PARCEL·LA 
DESTINADA A EQUIPAMENTS I LA PETICIÓ EXPRESSA D’ANUL·LACIÓ 
DE LES LIQUIDACIONS DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER LES 
OBRES DE REURBANITZACIÓ DE CAN MASPONS. 
 
 
La senyora Àngels Garcia Pou, regidora del grup municipal de CiU, per 
qüestions d’incompatibilitat, s’aixeca i abandona la sala de plens. 
 
 
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 en aquest punt? Senyora Taulats.” 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Molt bé, gràcies. En relació amb la resolució -no des d’un punt de vista del text 
de la resolució, que entenc que no ens pertoca entrar al detall tècnic-, sí  
m’agradaria preguntar en relació amb el tercer punt on els veïns expressen en 
el seu recurs -on fa referència a les finques que s’havien de validar des d’un 
punt de vista de dimensions- ells expressen que només se’n van revisar cinc.  
Voldria contrastar aquesta informació, ja que en la resolució no se’n fa esment.  
Realment van ser cinc? I vull saber si això representava la totalitat del que ells 
expressaven.  
I també, en relació amb els equipaments propietat de l’Ajuntament -que també 
és un tema que surt en el recurs-, el punt número quatre, jo entenc l’argument 
del punt d’abans i, a més a més, segurament l’arribaríem a compartir. I per això 
hem votat a favor, però aquí justament el repartiment és diferent i potser aquell 
argument no s’aguanta tant i caldria, almenys, no pensant només en aquest 
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recurs, tenir uns arguments que sempre ens ajudessin a explicar com es fa el 
repartiment entre els veïns, no?, i l’Ajuntament, dels costos d’inversió que es 
fan. 
I, per últim, jo crec que hi ha un element que també es desestima que crec que 
no és tan tècnic, que és el punt cinquè i que fa referència al tema que també 
vam parlar en el ple anterior sobre aquest punt. Que és sobre l’ajornament a 
cinc anys de la totalitat de l’obra. Jo crec que una de les coses que expressen 
els veïns en aquest cas és que no van tenir la informació suficient com per 
poder justament fer aquest ajornament, no? I crec que la resolució en els 
termes en què s’expressa, no s’argumenta de manera adequada que no 
s’accepti. I en aquest punt concret potser sí que seria un error desestimar-la, 
gràcies.”   
 
Pren la paraula el senyor Personat: 
“Hola, bona tarda una altra vegada. Jo crec que aquí hi ha una petita confusió i 
tindríem que aclarir-la. El recurs de reposició que presenten -que és igual que 
el que van presentar com ha dit abans el senyor secretari- no correspon al 
recurs que et diu la notificació.  
La notificació diu que pots recorre però sobre la notificació. Per això no s’han 
passat a aclarir: ni els punts primer, segon, tercer i quart; perquè ja estaven 
aclarits en el seu dia i no tocava, no corresponia al contingut de la notificació 
del document. S’hauria de fer el recurs sobre la notificació del document, no 
sobre el que ja s’havia fet, ja hi ha un contenciós administratiu. És tornar a 
repetir el mateix. I sí que s’atén el punt cinquè, perquè d’alguna manera si es 
sentien indefensos o no massa informats, totes les notificacions venen amb la 
forma de pagament, i aquestes formes de pagament, ho diu, que si la 
notificació de liquidació es fa entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data 
de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior. I llavors els dies 16 
també, o sigui que posa unes dates per pagar sempre del mes després. Com 
que es van fer diversos enviaments es va donar l’últim termini que pogués ser 
per pagar tothom. M’explico? O sigui, si tu reps la notificació el dia 15, has de 
pagar el dia 20; si la reps el dia 16 l’has de pagar fins el dia 5 del mes següent 
hàbil. Per tant, uns haurien tingut que pagar un dia i altres un altre dia, és per 
això que vam establir que paguessin tots l’últim dia. Es va acordar que 
paguessin tots l’últim dia. O sigui, què es va fer? Es va facilitar que la persona 
que va rebre primer la notificació tindria més temps per poder-la pagar, que el 
que la va rebre l’últim, però senzillament és això i s’apunta aquest punt aquí i 
s’explica la forma de pagament, perquè la gent estigui assabentada.  
La resta de punts ni es tracten perquè no correspon al recurs que s’havia 
d’haver presentat contra la notificació del document de pagament, no contra les 
contribucions especials que en el seu dia es va fer, repeteixo, i ja hi ha un 
contenciós administratiu.” 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Ja ho he entès, per això no he fet esment els termes de la resolució, sinó que 
ho plantejava com a preguntes, per això preguntava si s’havien fet totes les 
finques o si hi havia... i la qüestió del repartiment no era una pregunta, era 
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senzillament que l’argumentació d’abans se’ns podia girar en contra en aquest 
sentit. Per tant, ja havia entès aquest sentit de la resolució, només volia saber 
exactament el tema de les finques i això altre de parlar-ho i valorar-ho, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, aleshores entenc que no cal cap altre aclariment per part nostre. Molt 
bé doncs, 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); 4 abstencions de CiU 
(2); del PSC (1) i del PPC (1); i 1 vot en contra d’ICV-EUiA (1)], 
    

             ACORDA: 
 
Identificació de l’expedient  
 
Expedient número TECE200701966, referent al recurs de reposició presentat 
per Miguel Ángel Sánchez Lara, reg. d’entrada 7624, per Josep Anton Martínez 
Budó, reg. d’entrada 7627, per Xavier Obrador Codina, reg. d’entrada 7662; per 
Antoni Humbert Monpeat, reg. d’entrada 7667; per Sergio Ejarque Martínez, 
reg. d’entrada 7673; per José Maria Soriano Medina, reg. d’entrada 7686; per 
Jorge Miguel Lois Rodríguez, reg. d’entrada 7696; per José Parada Melero, 
reg. d’entrada 7704; per Maria Ramona Marín Jareño, reg. d’entrada 7705; per 
Juan Castán Escolano, reg. d’entrada 7708; per Maria Antònia Martorell, reg. 
d’entrada 7715; per María Luz Fabregat Loscertales, reg. d’entrada 7722; per 
José Quiñonero López, reg. d’entrada 7723; per Amador Hinojo Rovira, reg. 
d’entrada 7724; per Antònia Fuentes Acuña, reg. d’entrada 7736; per Robert 
Juan Sánchez, reg. d’entrada 7749; per Gonzalo Andón Fernández, reg. 
d’entrada 7755; per Domingo Villanueva Sevilla, reg. d’entrada, reg. d’entrada 
7759; per Antonia Sabidó Armengol, reg. d’entrada 7760; per Carmen Fuster 
Puigdevall, reg. d’entrada 7763; per Alejandro Lago Martínez, reg. d’entrada 
7767, per Domènec Sánchez Riera, reg. d’entrada 7773; per Emili Martín 
Heras, reg. d’entrada 7774; per Elisabet Bustillo Heredia, reg. d’entrada 7775; 
per Artur Iglesias Navarro, reg. d’entrada 7776; per Esteve Navarro Nuez, reg. 
d’entrada 7777; per Daniel Navarro Conesa, reg. d’entrada 7778; per Núria 
Porto González, reg. d’entrada 7779; per Jonathan Hodge, reg. d’entrada 7780; 
per José Silva Santos, reg. d’entrada 7781; per Dionisio Lobato Chabero, reg. 
d’entrada 7782, per Pilar Ocio Alcalde, reg. d’entrada 7783, per Joan Valeri 
Joventeny, reg. d’entrada 7784; per Maria Teresa Gimeno Bordas, reg. 
d’entrada 7785; per Margarita Llopis Altimira, reg. d’entrada 7786, per 
Francisca Cerezo Sánchez, reg. d’entrada 7787, per Manuela González 
González, reg. d’entrada 7788; per Marcelino Bou Carbonell, reg. d’entrada 
7790; per Silvia Delgado Vidaña, reg. d’entrada 7791; per Francisco Maymo 
Porredon, reg. d’entrada 7792, per Jordi Vega García, reg. d’entrada 7793, per 
Rafael Casas Rivas, reg. d’entrada 7794; per Francisca Jaén Ramírez, reg. 
d’entrada 7795; per Manuel Maestro Jiménez, reg. d’entrada 7796; per Antonio 
Carrillo Castro, reg, d’entrada 7797; per Maria Menal Ruiz, reg. d’entrada 7798; 
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per Maria menal Ruiz, reg. d’entrada 7798; per Julio Bonfill Juan, reg. d’entrada 
7808, per Josep Maria Manubens Ramoneda, reg. d’entrada 7813; per Esteban 
Oria Roldán, reg. d’entrada 7821; per Carmen Jiménez Argente, reg. d’entrada 
7827; per Vicente Ruiz Martín, reg. d’entrada 7829; per Vicente José Ruíz 
Álvarez, reg. d’entrada 7830; per Joan Llobet i Llobet, reg. d’entrada 7848; per 
Carles Conesa i Ramos, reg. d’entrada 7849; per Jordi Purcalla Bofarull, reg. 
d’entrada 7850; per Germán Albors Clarasó, reg. d’entrada 7851; per Maria 
Teresa Ubau Urra, reg. d’entrada 7852, per Alícia Sánchez Llinars, reg. 
d’entrada 7853; per Andrés Vidaña Gilbert, reg. d’entrada 7854; Juan Manuel 
Gutiérrez Pascual, reg. d’entrada 7855; per José Manuel Quílez Monzón, reg. 
d’entrada 7856; per Carmen Costa Castanedo, reg. d’entrada 7857; per 
Francesc Bartomeus Escarrabills, reg. d’entrada 7858; per José Calvo 
Vázquez, reg. d’entrada 7864; per Juan Carlos Calvo Álvarez, reg. d’entrada 
7865; per Santiago Fernández Giménez, reg. d’entrada 7900, per Santiago 
Fernández Parejo, reg. d’entrada 7901, per Vicente Suárez Rodríguez, reg. 
d’entrada 7789, per Juan Serrano Expósito, reg. d’entrada 7903, per Karoly 
Kadar Alonso, reg. d’entrada 7902, per Justo Soto Fernández, reg. d’entrada 
7920, per Soledad Capilla Pizarro, reg. d’entrada 7965, per Juana Sierra Riado, 
reg. d’entrada 8063, per Maria Rosa Bosch Torrent, reg. d’entrada 8064, per 
Mariano Gargallo Minguillón, reg. d’entrada 8065 i Maria Pilar Socorro Esteban 
Gutierrez, E/000131-2012. 
 
DICTAMEN 
 
Antecedents    
 
I. El Ple de l’Ajuntament, en data 29 de maig de 2008, va aprovar definitivament 
la imposició i la simultània ordenació de contribucions especials com a 
conseqüència de l’execució de l’obra per a la urbanització del barri de Can 
Maspons, l’establiment i exigència de les quals es legitima en l’obtenció d’un 
benefici per l’augment de valor dels immobles de l’àrea beneficiada per a 
l’execució de les esmentades obres. 
 
II. El Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment la revisió del projecte 
d’urbanització de Can Maspons per un total de 1.057.195,26 euros, al qual no 
es van presentar al·legacions, i el va aprovar definitivament el 27 de gener de 
2011.  
 
III. El Ple de l’Ajuntament, en la sessió celebrada el 28 de juliol de 2011, va 
aprovar: 
 

- La liquidació definitiva de l’obra de reurbanització del sector de Can 
Maspons per import de 4.984.493,52 euros, dels quals 4.222.489,08 
seran a càrrec de les contribucions especials. 

- La liquidació individual definitiva de les contribucions especials. 
- Posar al cobrament el padró esmentat un cop minorades les entregues 

a compte realitzades segons l’acord d’imposició de 29 de maig de 
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2008, i que la quantitat resultant un cop aplicades les entregues a 
compte es posarà al cobrament en dos terminis. 

 
IV.- Diversos veïns de Can Maspons, van interposar recurs de reposició, en 
base a diferents fets relacionats amb les contribucions especials de Can 
Maspons. El Ple de data  26 de gener de 2012 va desestimar aquest recurs de 
reposició i com a conseqüència d’això els veïns de Can Maspons van impugnar 
els acords del Ple Municipal de data 28 de juliol de 2011 davant el jutjat 
contenciós administratiu. 
 
V.- Quan l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona va girar 
el rebut de la liquidació definitiva de les contribucions especials va posar en el 
rebut el peu de recurs i la possibilitat de presentar recurs de reposició contra la 
liquidació definitiva de les contribucions especials per l’obra de reurbanització 
del sector de Can Maspons. 
  
VI.- Diferents veïns de Can Maspons han interposat recurs de reposició, 
aprofitant aquesta notificació, amb els mateixos arguments del ja presentat i 
desestimat pel Ple de l’Ajuntament i que són la base del recurs contenciós 
administratiu presentat davant del jutjat i que és en base als següents fets: 
 

PRIMER.- Es denúncia que el percentatge de l’import de les contribucions 
especials infringeix el principi d’igualtat consignat a la Constitució 
Espanyola, tota vegada que a Caldes de Montbui, les contribucions 
especials que es giren des de fa sis anys, es reparteixen al 50% entre 
l’Ajuntament i els afectats. 
 
També posa de manifest que en el present cas, a més, la part de la 
urbanització que pertany a Santa Eulàlia de Ronçana, el percentatge és 
molt inferior al de Caldes, el que comporta un greuge comparatiu que no 
s’empara en cap mena de distinció física ni real. 
 
S’afirma que és aquest un cas d’arbitrarietat de l’administració, que en 
concretar un concepte jurídic indeterminat, ho ha fet arbitràriament, el que 
comporta la nul·litat de ple dret dels acords d’imposició i ordenació de les 
contribucions especials, de conformitat amb el que la jurisprudència ve 
determinant en sentències com la del Tribunal Superior de Justícia de 
València de data 17 d’octubre de 1996. 
 
SEGON.- En aquest segon punt del recurs es diu que amés, l’últim acord 
de l’Ajuntament, adoptat pel Ple celebrat el 28 de juliol de 2011, fa un 
repartiment nou de les contribucions que cal recalcular en la seva totalitat. 
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Fa esment en que no consta la relació individualitzada d’afectats i les 
seves quotes, aprovada definitivament, el que comporta una nova causa 
d’anul·lació de la liquidació notificada que no té res a veure amb 
l’aprovada o que hauria d’haver aprovat l’Ajuntament a l’haver modificat 
les quotes, integrant noves finques, i modificant les superfícies d’algunes. 
 
TERCER.- També es posa de manifest que, malgrat haver-se acreditat 
l’existència de superfícies diferents de finques, l’Ajuntament només n’ha 
admès unes poques, sense que s’hagi fet una comprovació sobre el 
terreny com obliga la normativa: no es pot fer tributar per una aparença de 
legalitat en base a la superfície cadastral de les finques, si no que cal 
estar a la realitat de les mateixes sota sanció de nul·litat de les 
liquidacions que no s’ajustin a la realitat física. S’afirma que l’Ajuntament 
ha obviat aquest fet, comportant una nova causa d’anul·lació. 
 
QUART.- S’al·lega també que tampoc ha admès l’Ajuntament, que tributi 
una finca que és equipament, quan la normativa i la jurisprudència només 
exclouen de tributació a les zones verdes, mai als equipaments 
S’afirma que es tracta d’una nova infracció que obliga a recalcular la 
totalitat de les liquidacions girades, ja que són superiors al que realment 
tocaria pagar als veïns, en el cas de que l’acord d’ordenació de les 
contribucions especials fos legal que, segons el recorrent, no ho és.. 
 
CINQUÈ.- També s’al·lega que existeix un fet que invalida la liquidació 
impugnada i que consisteix en la divergència de terminis de pagament que 
s’indiquen, el que provoca indefensió. Que al davant de la notificació 
s’indica que el pagament podrà efectuar-se fins el 21 de novembre de 
2011, mentre que al darrera de la mateixa indiquen uns altres terminis. 
 
SISÈ.- També, els recurrents impugnen la totalitat de l’actuació 
administrativa, hagi estat o no impugnada expressament, de conformitat 
amb l’article 223.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
tributària, fent petició expressa d’anul·lació dels esmentats actes, 
resolucions i liquidacions, així com la devolució de la totalitat dels 
ingressos efectuats a fi d’evitar la via de constrenyiment, més els 
interessos legals des de la data de l’esmentat ingrès fins a la total, per 
tractar-se d’ingressos indeguts, més els danys i perjudicis que aquesta 
Administració hagi pogut causar amb la seva actuació. 
 
Finalment al SOL·LICITO demanen: 
 
- L’anul·lació de la liquidació definitiva, ordenant-se la devolució dels 
ingressos efectuats per ser indeguts. 
- Quan el particular no hagi ingressat la liquidació impugnada, la 
suspensió del cobrament de seu deute. 
- La suspensió de l’execució del requeriment impugnat. 
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 -Un fraccionament de 5 anys,oferint com a garantia la finca objecte del 
tribut. 
 
Seguint l’ordre de les seves peticions, procedirem a emetre els fonaments 
jurídics que son d’aplicació. 

 
Fonaments jurídics 
 

I. Articles 62, 63,  de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, que 
defineix els actes nuls i anul·lables de les Administracions Públiques. 

II. Articles 66 i 67 del mateix text legal, pel que fa a la conservació d’actes i 
tràmits i la convalidació dels mateixos. 

III. Articles 107.1, 109, 110, 111, 116 i 117 del mateix text legal que regulen 
els recursos administratius en general i de reposició en particular i es 
defineix l’òrgan que ha de resoldre el recurs. 

IV. Article 28 i següents de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora 
de les Hisendes Locals. 

V. Articles 220 i 224 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària. 

VI. Article 46.3 del Reglament general de recaptació. 
 
 
1r.- Consideracions formals del recurs: 
 
En primer lloc s’ha d’analitzar la procedència de l’escrit presentat pels 
recurrents, en aquest sentit és clar l’article 107.1 LRJ - PAC que literalment diu: 
 
“Contra les resolucions i els actes de tràmit, si aquests últims decideixen 
directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat 
de continuar el procediment,i produeixen indefensió o perjudici irreparable a 
drets i interessos legítims, els interessats poden interposar els recursos 
d’alçada i potestatiu de reposició, que es poden fonamentar en qualsevol dels 
motius de nul·litat o anul·labilitat que preveuen els articles 62 i 63 d’aquesta 
Llei.” 
 
2n.- Consideracions en vers el fons del recurs: 
 
De tots els arguments presentats pels recurrents el punt cinquè és l’únic que 
està dirigit contra la notificació del document de pagament per, segons els 
recurrents, la divergència de terminis de pagament que provoca indefensió.  
 
Aquest punt es resol en l’article 62.2 de la Llei General Tributària, el qual 
literalment diu: 
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“2. En el cas de deutes tributaris resultants de liquidacions practicades per 
l'Administració, el pagament en període voluntari s'ha de fer en els terminis 
següents: 
a) Si la notificació de la liquidació es fa entre els dies u i 15 de cada mes, des 
de la data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si 
aquest no fos hàbil, fins a l'immediat hàbil següent. 
b) Si la notificació de la liquidació es fa entre els dies 16 i últim de cada mes, 
des de la data de recepció de la notificació fins al dia cinc del segon mes 
posterior o, si aquest no fos hàbil, fins a l'immediat hàbil següent.” 
 
Aquest text és el que es recull en la notificació de la liquidació en l’apartat 
“Termini de pagament voluntari”.  
 
Per tant, en aquest punt, el recurs no pot prosperar. 
 
El recurs de reposició que s’ha d’interposar és contra el contingut de la 
notificació del document de pagament, per aquesta raó no s’han passat a 
considerar els punts primer, segon, tercer, quart i sisè que corresponen a 
l’acord de Ple de 28 de maig de 2011, que va aprovar la liquidació individual 
definitiva de les contribucions especials. 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Desestimar, en la seva totalitat, els recursos de reposició presentats 
per Miguel Ángel Sánchez Lara, per Josep Anton Martínez Budó, per Xavier 
Obrador Codina, per Antoni Humbert Monpeat, per Sergio Ejarque Martínez, 
per José Maria Soriano Medina, per Jorge Miguel Lois Rodríguez, per José 
Parada Melero, per Maria Ramona Marín Jareño, per Juan Castán Escolano, 
per Maria Antònia Martorell, per María Luz Fabregat Loscertales, per José 
Quiñonero López, per Amador Hinojo Rovira, per Antònia Fuentes Acuña, per 
Robert Juan Sánchez, per Gonzalo Andón Fernández, per Domingo Villanueva 
Sevilla, per Antonia Sabidó Armengol, per Carmen Fuster Puigdevall, per 
Alejandro Lago Martínez, per Domènec Sánchez Riera, per Emili Martín Heras, 
per Elisabet Bustillo Heredia, per Artur Iglesias Navarro, per Esteve Navarro 
Nuez, per Daniel Navarro Conesa, per Núria Porto González, per Jonathan 
Hodge, per José Silva Santos, per Dionisio Lobato Chabero, per Pilar Ocio 
Alcalde, per Joan Valeri Joventeny, per Maria Teresa Gimeno Bordas, per 
Margarita Llopis Altimira, per Francisca Cerezo Sánchez, per Manuela 
González González, per Marcelino Bou Carbonell, per Silvia Delgado Vidaña, 
per Francisco Maymo Porredon, per Jordi Vega García, per Rafael Casas 
Rivas, per Francisca Jaén Ramírez, per Manuel Maestro Jiménez, per Antonio 
Carrillo Castro, per Maria Menal Ruiz, per Maria menal Ruiz, per Julio Bonfill 
Juan, per Josep Maria Manubens Ramoneda, per Esteban Oria Roldán, per 
Carmen Jiménez Argente, per Vicente Ruiz Martín, per Vicente José Ruíz 
Álvarez, per Joan Llobet i Llobet, per Carles Conesa i Ramos, per Jordi 
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Purcalla Bofarull, per Germán Albors Clarasó, per Maria Teresa Ubau Urra, per 
Alícia Sánchez Llinars, per Andrés Vidaña Gilbert, Juan Manuel Gutiérrez 
Pascual, per José Manuel Quílez Monzón, per Carmen Costa Castanedo, per 
Francesc Bartomeus Escarrabills, per José Calvo Vázquez, per Juan Carlos 
Calvo Álvarez, per Santiago Fernández Giménez, per Santiago Fernández 
Parejo, per Vicente Suárez Rodríguez, per Juan Serrano Expósito, per Karoly 
Kadar Alonso, per Justo Soto Fernández, per Soledad Capilla Pizarro, per 
Juana Sierra Riado, per Maria Rosa Bosch Torrent, per Mariano Gargallo 
Minguillón 8065 i Maria Pilar Socorro Esteban Gutierrez, E/000131-2012, contra 
l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 28 de juliol de 2011, contra el 
percentatge de les contribucions especials, per no constar la relació 
individualitzada d’afectats, contra la inclusió i diferències en les parcel·les, 
contra la no inclusió de la parcel·la destinada a equipaments, contra la 
divergència de terminis de pagament i la petició expressa d’anul·lació de les 
liquidacions de les contribucions especials per les obres d’urbanització de Can 
Maspons.  
 
Segon. Comunicar aquest acord als interessats, als serveis econòmics de 
l’Ajuntament i l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 
 
La senyora Àngels Garcia Pou, a petició del senyor alcalde, torna a la sala de 
plens. 
 
7. DONAR COMPTE AL PLE DELS INFORMES TRIMESTRALS DE 
TRESORERIA SOBRE EL COMPLIMENT DE LA LLEI DE MOROSITAT 
CORRESPONENTS AL 3R TRIMESTRE DE 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 Olóndriz: 
“Bé, quan les coses surten més o menys bé, també cal dir-ho, i es per felicitar o 
per estar contents que malgrat tota la situació econòmica, els números que 
anem presentant són bons, agafats amb pinces també, però que va millorant la 
ràtio de pagament als proveïdors i altres indicadors, no? 
Només ho volia dir, perquè també les coses quan surten bé, s’han de dir.” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“Sí, tan sols una qüestió que vaig plantejar a la Comissió Informativa i és que, 
independentment de les dades, s’ha anat reduint el termini de pagament dels 
proveïdors. D’aquí a dos mesos es modifica l’obligació d’aquest termini i ara, a 
partir de l’1 de gener serà de 30 dies. I la qüestió és si l’Ajuntament es veu amb 
possibilitats d’aproximar-se a l’1 de gener, quan serà obligatòria? Encara no 
estem en la d’aquest any i, per tant, encara sembla més complicat. No sé si 
aquest darrer trimestre, encara haurem de veure com evoluciona, serà pròxim a 
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aquests 30 dies que la llei obligarà a partir de l’1 de gener. Aquesta és la 
qüestió, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Bé, la veritat és que la llei de morositat va marcar uns terminis molt difícils de 
complir, sobretot per les administracions públiques a partir de l’any que ve. 
Sobretot en aquests moments que la majoria tenen greus problemes de 
tresoreria. Per sort no és el nostre cas. En qualsevol cas, evidentment les 
administracions han de complir la llei i farem tot el possible per complir-la. Però 
l’hauria de complir tothom. I en aquest sentit vull recordar que hi ha 
administracions, concretament La Generalitat que ens deu 1’3 milions d’euros i 
que, per tant, hi ha algunes administracions que no estan en massa bona 
posició per poder demanar gaires exigències i gaires esforços a altres 
administracions que també fan tot el que poden per tirar endavant el dia a dia, 
no? 
Agraeixo la felicitació del senyor Olóndriz, dir-li que el fet que els números 
comparativament, relativament surtin bé, no és per casualitat, és perquè aquest 
govern pren decisions, algunes de les quals són difícils de prendre i algunes de 
les quals generen rebomboris absolutament desmesurats. Però, això té 
resultats i un dels resultats és el sanejament financer d’aquest Ajuntament i per 
això ho fem. 
Molt bé, doncs... senyor Olóndriz digui.” 
 
Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“Bé, no pretenia establir un debat o encetar un debat amb una felicitació, 
evidentment quan he dit que felicitava perquè anàvem més bé, quan la 
responsabilitat és tota vostra, només faltaria. Igual que quan feu coses 
malament i nosaltres o jo dic que les feu malament perquè així ho considero, la 
responsabilitat també és tota vostra. I els rebomboris aquests que dius que 
hem fet i les presentacions curioses d’al·legacions les hem fet dins de les 
normes que tots tenim i que tots estem complint. Per tant, aprofitar una 
felicitació per fer comentaris d’aquest tipus em sembla d’una gran alçada 
política, però bé, jo també contesto a la meva alçada.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, això de les qüestions d’alçades sempre són qüestions relatives. 
Passem a la votació del restar assabentat. 
El senyor secretari em comenta que si... un cop comprovat que l’anterior 
informe tampoc es va votar, sinó que es va donar compte i, per tant, vostès van 
restar assabentats, no caldrà votar aquest informe tampoc.”     
 
 
Identificació de l’expedient  
 
Expedient núm. 30/2012, relatiu a la presentació al Ple dels informes de 
Tresoreria sobre el compliment de la legislació en matèria de morositat 
corresponents a l’any 2012.   
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DICTAMEN 
 
Antecedents    
 
La Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’establien mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials va incorporar el que es 
disposava a la Directiva 2000/35/CE del Parlament Europeu i del Consell. 
 
Cinc anys després de l’entrada en vigor de la Llei 3/2004, ha calgut adaptar la 
legislació als canvis que s’han produït en l’entorn econòmic.  En aquest sentit, 
la Llei 15/2010, de 5 de juliol, modifica l’anterior legislació tant en l’àmbit de la 
morositat per a operacions comercials entre empreses espanyoles com en el 
sector públic. 
 
Concretament, per a les administracions públiques es redueixen els terminis de 
pagament a un màxim de trenta dies a partir de l’1 de gener de 2013 establint 
un període transitori per a la seva entrada en vigor. 
 
Per a l’any 2012 el termini de pagament general és de 40 dies des de la data 
d’entrada de la factura o de realització o prestació efectiu del servei. 
 
Així mateix, s’obliga a les administracions públiques a presentar un informe 
trimestral sobre el compliment dels terminis previstos en la legislació per al 
pagament de les obligacions de cada Entitat Local que ha d’incloure 
necessàriament el número i quantitat global de les obligacions de les quals 
s’estigui incomplint el termini. 
 
L’informe que es presenta correspon al tercer trimestre de l’any 2012 i inclou la 
informació preceptiva separada en cinc apartats: 
 
a) Pagaments realitzats en el trimestre. 
 
b) Interessos de demora pagats en el període. 
 
c) Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del 
trimestre. 
 
d) Factures o documents justificatius que al final del trimestre, hagin 
transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el registre de 
factures i no s’hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement de 
l’obligació. 
 
e) Informe resum per a Tutela financera dels Ens Locals de la Generalitat de 
Catalunya. 
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De les dades que consten en aquests estats se n’extreuen les següents 
conclusions: 
 

• En relació amb els pagaments realitzats en el trimestre es constata un 
increment del període mitjà de pagament en dies de les factures (PMP) i 
del període de temps excedit.  Aquests increments són majoritàriament 
deguts a l’endarreriment en la tramitació dels documents per efectes del 
període de vacances d’estiu.   

 
• L’estat sobre les factures pendents de pagament a finals del trimestre 

agrupa totes les factures no pagades independentment de la seva data 
d’entrada.  La majoria d’aquests documents estan dins del període legal 
de pagament i, per tant, corresponen majoritàriament a documents de 
finals del mes d’agost.   Es degut a que durant el mes de setembre s’han 
accelerat les tramitacions que el període mitjà dels documents pendents 
de pagament (PMPP) ha disminuït notablement.  

 
• Els 203 documents que estan pendents de pagament i que ja han 

esgotat els 40 dies de termini legal pel pagament s’agrupen en tres 
grups: 

 
- Factures antigues que no han resolt la seva situació.  En aquest 

grup hi segueixen estant les quotes de Viles Termals de diferents 
anys o la factura d’obra complementària de la passarel·la del 
Remei. 

 
- Factures d’inversions diverses pendents de conformar per 

diferents motius. 
 

- Factures de subministraments, principalment d’energia elèctrica 
que a data d’avui estan ja tramitades. 

 
• Aquest trimestre el quadre relatiu als interessos de demora pagats en el 

període incorpora factures que, si bé es van pagar durant el segon 
trimestre, van comptabilitzar-se com a provisionals i durant el tercer 
trimestre han esdevingut definitives. Aquests dos documents són els 
següents: 

- Factura de Joan Magriñà Cañellas relativa als interessos de 
demora pel pagament de diverses factures durant l’any 2011. 

- Devolució d’ingressos de la taxa de manteniment de clavegueram 
del senyor Santiago Pielias Díez perquè no disposa de xarxa de 
clavegueram i, per tant, no s’ha prestat el servei. 

 
• El quadre relatiu a les factures que fa més de tres mesos que han entrat 

a l’Ajuntament i encara no s’ha tramitat la seva aprovació comprèn 11 
documents.  Aquestes factures (antigues i no aprovades), que també 
estan compreses en el quadre relatiu al pendent de pagament a finals 
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del trimestre, són bàsicament factures d’inversions i documents amb la 
tramitació aturada. 

 
Aquesta informació ha de ser tramesa al Ministeri d’Economia i al Departament 
d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya vist que l’Estatut 
d’Autonomia li atribueix la tutela financera de les entitats locals territorials. 
 
Fonaments de dret 
 
Directiva 2000/35/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 29 de juny de 
2000, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials. 
 
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials. 
 
Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004. 
 
Resolució de la Generalitat de Catalunya ECO/1406/2011, d’1 de juny, per la 
qual es modifiquen els annexos de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre 
procediments en matèria de tutela financera dels ens locals. 
 
Conclusions 
 
Per tal de donar compliment a la legislació vigent, l’Ajuntament de Caldes de 
Montbui ha de presentar al Ple de la Corporació els informes de tresoreria 
trimestrals sobre el compliment de la legislació en matèria de morositat així 
com transmetre’ls tant al Ministeri d’Economia i al Departament d’Economia i 
Coneixement de la Generalitat de Catalunya. 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer.  Restar assabentat de l’informe de tresoreria corresponent al tercer 
trimestre de l’any 2012 que consta a l’expedient sobre el compliment dels 
terminis previstos en la Llei 15/2010 per al pagament de les obligacions de les 
Entitats Locals. 
 
Segon. Trametre els esmentats informes al Ministeri d’Economia i al 
Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. 
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8. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 28/2012, 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, algun comentari? Senyora Romano” 
 
Pren la paraula la senyora Romano: 
“Bé, en aquest cas el nostre vot serà favorable, perquè tal i com se’ns va 
comunicar a la Comissió Informativa, aquesta modificació de crèdit és pel tema 
dels cavalls i creiem que és una situació que s’ho mereix i, per tant, votarem a 
favor.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“No, aquesta modificació de crèdit no té res a veure amb els cavalls, si un cas 
el senyor Mauri ho explicarà. 
A veure, aquesta modificació és per suplementar la partida de recollida, tinença 
i manutenció d’animals, perquè se’ns ha esgotat, però no té res a veure amb la 
qüestió dels cavalls. Senzillament hem fet curt, se’ns ha esgotat i l’hem de 
dotar de més recursos. Vol afegir alguna cosa? Molt bé doncs passem a la 
votació.”  
 
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 2 abstencions del PSC (1); i d’ICV-EUiA (1)], 
    

          ACORDA: 
 

Identificació de l’expedient  
 
Expedient número SEMC 28/2012, relatiu a la modificació de crèdits número 
28/2012 del pressupost municipal de l’exercici 2012, mitjançant transferència 
de crèdits. 
 
DICTAMEN 
 
Antecedents    
 
El regidor d’Espais Públics i Sostenibilitat 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. 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 
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crèdits d’unes aplicacions de diferents àrea de despesa a una altra, per un 
import total de 3.077,58 €. 
 
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 CAPÍTOL II    3.077,58 €  
 MODIFICACIONS CAPÍTOL IV   3.077,58 € 
  TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDITS    3.077,58 €  3.077,58 € 
 
Vist l’informe de la Intervenció Municipal. 
 
 
Fonaments de dret 
 
- Els articles 179 i 180 del  Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i els articles 
169,170 i 171 de l’ esmentat text. 
 
- Els articles 40, 41 i 42 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 
desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos. 
 
- Els articles 6è. i 10è. de les Bases d’execució del pressupost municipal vigent. 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 28/2012, del 
pressupost de l’Ajuntament de Caldes de Montbui de l’exercici 2012, per un 
import total de 3.077,58 €, segons detall de l’annex, on s’especifiquen les 
previsions de despesa i el seu finançament. 
 
Segon. Exposar al públic aquesta modificació mitjançant publicació d’edicte al 
BOP i en el tauler d’anuncis de la Casa Consistorial, en espai de 15 dies hàbils, 
a efectes de possibles reclamacions segons estableixen els articles 169,170 i 
171 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i considerar 
definitivament aprovat l’expedient en el cas de no presentar-se reclamacions. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Passem al que seria el punt número 9 de la sessió plenària, ja que el punt 
número 9 de l’ordre del dia s’ha retirar. 
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9. RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA DICTADES DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ 
ORDINÀRIA. 
 
Des del número 1044, de 21 de setembre de 2012, al número 1086, de 27 de  
setembre de 2012. 
 
11. DESPATX ORDINARI. 
 
No hi ha intervencions. 
 
12. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS. 
 
Pren la paraula el senyor Alcalde: 
“senyora Romano” 
 
Pren la paraula la senyora Romano: 
“Bé, volia fer una consulta, segons el Reial Decret 20/2012 en el ple passat es 
va presentar el llistat en el qual als treballadors els hi macava la paga doble, 
no? Aquesta paga doble no la cobrarien pel Reial Decret 20/2012. Segons 
nosaltres hem pogut llegir la Llei, sembla ser que també afecta a les empreses 
públiques com podria ser l’empresa GMSSA, però no veiem els treballadors 
dintre aquest llistat. Han arribat a algun acord amb l’empresa GMSSA? O s’han 
oblidat? Què ha passat? Gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Endavant senyor Olóndriz” 
 
Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“Faré dues preguntes; una pregunta és sobre aquells arbres que es van posar i 
treure, segons insisteix un veí, dues vegades, a la plaça de La República, a 
causa de l’al·lèrgia d’una veïna -tinc entès-, que segons se’ns va comunicar, es 
tornarien a posar uns arbres que fossin més adequats. S’han fet unes 
modificacions de la plaça que sembla que no n’hi hagin d’anar més arbres allà, 
o és provisional això? Aquesta és la pregunta. 
I l’altra pregunta també ve del ple passat que diversos grups vam demanar si 
els regidors que estaven alliberats cobraven paga extra o com la cobraven? 
Avui se’ns ha contestat  allò que ja sabíem, que segons la llei no es preceptiu 
que els càrrecs electes alliberats se’ls hi descompti la paga extra, ni la part 
proporcional. Però la pregunta que es feia i la que realment volem saber és si 
pel motiu -jo diria solidari- o per qualsevol altre motiu, aquests regidors 
alliberats s’aplicaran la mateixa deducció que la resta de treballadors o no. Ja 
està.” 
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Pren la paraula la senyora Coll: 
“Bé, en tot cas d’algunes qüestions plantejades, no em repetiré. El que voldria 
demanar - hem fet la petició des del grup Socialista formal en aquest aspecte, 
però també volia traslladar-la com un prec en aquest plenari- i és que ha sortit 
publicat aquest dilluns la convocatòria de treball als barris i la convocatòria de 
projectes innovadors. Caldes té aprovat Llei de Barris de 2008 -si no vaig 
errada- i, justament amb sort, perquè precisament els que van ser aprovats el 
2008 poden acollir-se a tota la convocatòria completa de treball als Barris, que 
hi ha anualitats que tenen restriccions. En el nostre cas és completa. Llavors 
per unes discrepàncies que hem tingut en plenaris anteriors, altres anys, etc. 
respecte el tipus de contractacions que es podien fer a través dels plans 
d’ocupació... El prec que voldríem fer és que especialment en els programes 
5.1 i 5.4 de la convocatòria que ha tret la Generalitat quan a treball als barris en 
concret. Independentment de projectes innovadors, es tinguin en compte que 
els contractes que es puguin portar a terme siguin molt enfocats a qüestions 
que beneficiïn a col·lectius amb especials dificultats i també en especial el 
sector educatiu que està patint doncs moltes problemàtiques.  
 
En un Consell Escolar -recordarà la regidora- que ho vam comentar i semblava 
que per les escoles ho veiem com una oportunitat. Voldria traslladar-ho a tot 
l’equip de govern, també en concret al responsable del departament 
d’educació, que es pugui veure aquesta possibilitat i contactar amb els centres, 
independentment d’altres projectes o d’altres que preveu la pròpia 
convocatòria. Però en especial el que fan projectes professionalitzadors i 
ocupacionals, que serien el 5.1 i 5.4 que puguin donar resposta a aquest tipus 
de necessitat.  
Els hi volíem fer el prec, esperem que la convocatòria encara que donen poc 
temps per poder elaborar els projectes i que aquests han de començar el 15 de 
desembre però també sabem que són moltes les persones que estan aturades 
per desgràcia al nostre municipi. Que és una oportunitat per aquestes persones 
aturades, però també és una oportunitat pel servei que poden prestar en el 
nostre poble, no?  
Tenen per registre la nostre sol·licitud d’avui, però volíem fer-vos-hi també 
aquest prec en el plenari, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, gràcies, per tant hi ha tres preguntes: la primera sobre la paga extra 
dels treballadors de GMSSA. Senyor Personat, si us plau.” 
 
Pren la paraula el senyor Personat: 
“No sé si estaven a la relació? Com que és una empresa, encara que sigui 
municipal va a part. Però el que sí que puc dir-te és que tot el conveni dels 
treballadors de GMSSA és el mateix que el de l’Ajuntament. Per tant, si hi ha 
puja, hi ha puja; si hi ha paga, hi ha paga i si no hi ha paga, no hi ha paga.” 
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Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, la pregunta sobre els arbres de la plaça de La República, senyor 
Mauri” 
 
Pren la paraula el senyor Mauri: 
“Bé, els arbres que perimetraven part de la plaça s’han tapat els escocells 
perquè hi ha previsió d’ampliar parterres i d’aquesta manera per no limitar el 
pas ni deixar la vorera petita. S’ha decidit apostar més per parterres en lloc 
d’arbres i potenciar, quan biològicament sigui el moment, que serà aquest 
hivern, una nova plantada d’arbres dins la plaça, que no tinguin tant nivell 
d’al·lèrgia ni una malaltia que sembla que s’està arrossegant des de que es van 
plantar i que no hi ha manera de que funcionin bé, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, i l’última era sobre la paga extra dels regidors amb dedicació 
exclusiva. Ens ho estem pensant i quan haguem arribat a alguna conclusió ja li 
farem saber. 
Donem per acabat aquí el ple.”     
 
L’alcalde aixeca la sessió a les 20 hores i 55 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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