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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 

Identificació de la sessió 
Núm.:  4 / 2012 
Caràcter Extraordinari 
Data:  28 de març 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. 
 

Ordre del dia 
 
1. Aprovar els esborranys de les actes de les sessions plenàries, essent 
aquestes les següents: 
- Sessió plenària ordinària de data 23 de febrer de 2012. 
- Sessió plenària extraordinària de data 5 de març de 2012.   
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2. Modificar la plantilla i la relació de llocs de treball. 
 
3. Presentar els informes corresponents a 1er, 2n, 3r i 4t trimestre de 
2011, sobre el compliment dels terminis previstos a la Llei 15/2010, de 5 
de juliol, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat de 
les operacions comercials. 
 
4. Informar al Ple de la relació certificada de les obligacions pendents de 
pagament als contractistes, a 15 de març de 2012, corresponents a 
factures registrades amb data anterior a 1 de gener de 2012, d’acord amb 
el RD-llei 4/2012, de 24 de febrer, per la qual es determinen les obligacions 
d’informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de 
finançament pel pagament als proveïdors de les entitats locals.   
 
5. Aprovar inicialment la modificació puntual del pla d’ordenació 
urbanístic municipal pel canvi de qualificació urbanística d’uns terrenys 
destinats a sistemes urbanístics en la urbanització Font dels Enamorats. 
 
6. Canviar de nom un rebut de les contribucions especials de l’obra de 
pavimentació i reforma del serveis del carrer Major entre la plaça de 
l’Àngel i carrer Bigues. 
 
7. Aprovar el contingut de l’annex I al conveni signat per l’Ajuntament de 
Caldes de Montbui amb el Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu 
Besòs, per a la redefinició de les partides dels serveis a prestar i del cost 
previst per l’exercici de 2012. 
 
8. Mocions 
 
8.1 Moció que presenta el grup municipal del PSC d’adhesió al manifest 
"per la igualtat d'oportunitats en el sistema educatiu català, 6ena hora per 
a tothom". 
 
8.2 Moció que presenta el grup municipal d’ERC de suport al poble Sirià. 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
L’alcalde obre la sessió: 
“Bé, bona tarda, anem a començar el Ple corresponent al mes de març, en 
aquest cas és extraordinari perquè com sabeu els plens normalment són l’últim 
dijous de cada mes, o sigui demà, però amb motiu de la vaga general que hi ha 
convocada vam creure més adient passar el ple a avui i, per tant, com que no 
el fem el dia que pertocaria, és un ple de caràcter extraordinari.”  
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1. APROVAR ELS ESBORRANYS DE LES ACTES DE LES SESSIONS 
ORDINÀRIA DE DATA 23 DE FEBRER DE 2012 I EXTRAORDINÀRIA DE 
DATA 5 DE MARÇ DE 2012. 
 
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 els esborranys de les actes de les sessions anteriors dels 
dies 23 de febrer de 2012 i 5 de març de 2012.” 
 
2. MODIFICAR LA PLANTILLA I LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL. 
 
Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“Bé, per part nostra volem manifestar que el nostre vot serà l’abstenció. 
En qüestions d’organització interna del personal acostumem a abstenir-nos i 
per aquest motiu ens abstindrem.” 
 
Pren la paraula el senyor Galvan: 
“Moltes gràcies, en relació a aquest punt volíem demanar una petita informació 
al respecte. La plaça que no s’amortitza -la d’arquitecte superior- correspon al 
règim laboral o funcionari? Això és la primera qüestió. 
I sobre el nou lloc de treball que es proposa d’auxiliar administratiu, auxiliar de 
padró estadística que inclou funcions genèriques:d’atenció telefònica, de suport 
a l’OAC, o sigui d’atenció al públic, considerem que comporta un determinat 
nivell de català. Considerem que no ha de ser un requisit sinó un mèrit. ” 
 
Pren la paraula el senyor Personat: 
“Bona tarda, gràcies. En quant a la plaça d’arquitecte, tenim dues places de 
funcionari d’arquitecte de les quals s’amortitza una. Tenim l’informe del Cap 
d’Àrea en el qual manifesta que durant l’exercici 2011, per exemple, llicències 
d’obres se’n van fer 38 i pensem que el 2005 era un 76% més, vull dir que la 
feina a baixat molt i no s’explica que hi hagi dos arquitectes, ara mateix, per a 
la feina que tenim. 
I en quan a la plaça d’administrativa de padró i estadística he de dir que la fitxa 
és la fitxa que hi havia i diu que el català no és necessari, ho diu la fitxa, de tota 
manera ho consultarem i si de cas farem una modificació de la fitxa. 
Coneixement de la llengua catalana, però no posa que si és obligatori el 
coneixement de la llengua Catalana o formació.” 
 
Pren la paraula el senyor Galvan: 
“Només és aquest detall de que sigui, no un mèrit sinó un requisit.” 
 
Pren la paraula el senyor Personat: 
“És correcte, hi ha hagut una modificació d’aquesta fitxa de lloc de treball doncs 
podem fer-ne una altra.” 
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Pren la paraula el senyor alcalde: 
“De fet a totes les places el català és un requisit, no és un mèrit, per tant  aquí 
hi ha hagut un error. 
Aquí en aquest país, per sort, és un requisit, en altres llocs desgraciadament 
s’està fent marxa enrere en aquest sentit.Gràcies per l’observació.” 
 
 
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 de Recursos Humans, relatiu a l’amortització d’una plaça i un lloc de 
treball d’arquitecte i a l’amortització d’un lloc de treball d’auxiliar administraiu/va 
de serveis econòmics i la creació d’un lloc de treball d’auxiliar administratiu/va 
de padró i estadística. 
 
DICTAMEN: 

Antecedents 
 
1. ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS 
 
El cap d’àrea de serveis territorials d’aquest Ajuntament, ha emès informe de 
data 12 de març de 2012, en el qual fa constar: 
 
“L’Ajuntament de Caldes de Montbui té en la seva relació de llocs de treball 
dues places d’arquitecte superior que realitzen tasques de planejament, gestió 
urbanística i intervenció en l’edificació i l’ús del sòl i el subsòl. 
 
En el moment de la creació d’una segona plaça d’arquitecte era necessària 
aquesta figura ja que la feina d’arquitecte municipal es centrava en la redacció 
d’un nombre important d’informes de llicències d’obres amb projecte (obres 
majors), que no li permetia dedicar-se a expedients de planejament i gestió 
urbanística. L’any 2005 les llicències d’aquest tipus van ser de 156. 
 
L’any 2011 les llicències d’obres amb projecte (obres majors) han estat de 38, 
suposant un descens del volum de feina del 76% des del 2005. 
 
Tampoc el volum de feina de l’àmbit del planejament derivat i la gestió 
urbanística justifica en aquests moments la dedicació en exclusiva d’un 
arquitecte superior. 
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L’Ajuntament de Caldes de Montbui no necessita, en aquests moments, un 
segon arquitecte superior, ja que amb un sol arquitecte es pot assumir de forma 
raonable les tasques de planejament, gestió urbanística i intervenció en 
l’edificació i l’ús del sòl i del subsòl, suposant aquesta opció una racionalització 
econòmica i tècnica de les tasques d’arquitecte superior. 
 
És per això que es proposa l’amortització d’una plaça d’arquitecte (tècnic/a 
superior, de l’escala d’administració especial, sots escala tècnica, grup A, 
subgrup A1)” 
Actualment l’Ajuntament disposa de dos llocs de treball d’arquitecte funcionari, 
dels quals un està vacant i ocupat interinament amb personal temporal, i l’altra 
està vacant sense ocupar per cap empleat, segons la relació de llocs de treball 
i la plantilla aprovades en el Ple de l’Ajuntament de 15 de desembre de 2011. 
 
Aquests llocs de treball estan agrupats a la plantilla del personal funcionari en 
l’escala d’administració especial, sots escala tècnica, tècnic superior, grup A, 
subgrup A1, de conformitat amb el que disposen els articles 75 i 76 de la Llei 
7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 
 
2. AREA DE SERVEIS GENERALS 
 

La Comissió de Valoració de Llocs de Treball, constituïda el dia 17 de setembre 
de 2010, va valorar el lloc de treball d’auxiliar administratiu/va de padró i 
estadística, amb un total de 178 punts, en base als informes presentats per 
l’anterior i actual cap d’àrea de serveis generals, informes que s’adjunten a 
aquest expedient. 
 
En base als mateixos informes i a la sol·licitud de data 30 de gener de 2012, 
presentada per la Sra. Isabel López De La Rosa, funcionària d’aquest 
Ajuntament, que ha vingut ocupant el lloc de treball SE 006, auxiliar 
administratiu/va de recaptació, però que actualment està portant a terme 
tasques del servei de padró i estadística, la comissió de valoració de llocs de 
treball, constituïda el dia 20 de febrer de 2012, va valorar el lloc de treball 
d’auxiliar administratiu/va de padró i estadística, fent constar en l’acta que “el 
lloc de treball no s’ha de tornar a valorar, doncs ja es va valorar el dia 17 de 
setembre de 2010 amb una puntuació de 178 punts.” 
 
D’altra banda, l’Ajuntament de Caldes de Montbui, en aquest moments, no té 
personal propi en el servei de recaptació (ORGT) de la Diputació de Barcelona, 
servei en el qual aquesta Corporació destinava el lloc de treball SE 006 auxiliar 
administratiu/va de recaptació. 
 
Fonaments de dret 
 
L’article 72 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic 
disposa que en el marc de les seves competències d’autoorganització, les 
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Administracions Públiques estructuraran els seus recursos humans d’acord 
amb les normes que regulen la selecció, la promoció professional, la mobilitat i 
distribució de funcions i de conformitat amb el previst en aquest capítol (Capítol 
II). 
L’article 74 de la mateixa Llei 7/2007, de 12 d’abril, disposa que les 
Administracions Públiques estructuraran la seva organització mitjançant les 
relacions de llocs de treball o d’altres instruments organitzatius similars, que 
contindran, com a mínim, la denominació dels llocs, els grups de classificació 
professional, els cossos o escales, en el seu cas, a que estan adscrits, els 
sistemes de provisió i les retribucions complementàries. Aquests instruments 
seran públics, i en base al que disposa l’article 22, apartat 8 de la Llei 39/2010 
de 22 de desembre de Pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2011. 
L’article 27, apartat 1 del Decret 214/1990 de 30 de juliol, del Reglament del 
personal al servei de les entitats locals disposa que “la plantilla es pot modificar 
amb posterioritat a l'aprovació del pressupost durant l'any de la seva vigència, 
per respondre a l'establiment de nous serveis, per a l'ampliació, supressió o 
millora dels existents que no admetin demora per a l'exercici següent, com 
també si respon a criteris d'organització administrativa interna.” 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Amortitzar una plaça d’arquitecte superior, de l’escala d’administració 
especial, sots escala tècnica, tècnic superior, grup A, subgrup A1 de la plantilla 
del personal funcionari d’aquest Ajuntament  i un lloc de treball d’arquitecte de 
la relació de llocs de treball d’aquest Ajuntament. 
 
Segon. Amortitzar el lloc de treball SE 006, auxiliar administratiu/va de 
recaptació i crear el lloc de treball SG 016, auxiliar administratiu/va de padró i 
estadística, d’acord amb l’annex 1 que acompanya aquesta proposta. 
 
Tercer. L’empleat que sigui destinat al lloc de treball SG 016, auxiliar 
administratiu/va de padró i estadística, rebrà les retribucions corresponents a 
aquest lloc de treball, excepte dels casos en què les retribucions de l’empleat 
siguin superiors a les del lloc de treball en què sigui destinat, cas, en què 
s’abonarà a l’empleat un complement personal transitori, de conformitat amb el 
que disposa l’article 13è de la Llei 50/1984, de 30 de desembre, de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 1985, al personal inclòs en l’àmbit 
d’aplicació de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, així com la disposició transitòria 
tercera de la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de Pressupostos Generals de 
l’Estat per a l’any 2011. 
 
Quart. Publicar aquesta modificació al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i trametre còpia a 
l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació de la Generalitat de 
Catalunya. 
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3. PRESENTAR ELS INFORMES CORRESPONENTS A 1R, 2N, 3R I 4T 
TRIMESTRE DE 2011, SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS 
PREVISTOS A LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, PER LA QUAL 
S'ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT DE LES 
OPERACIONS COMERCIALS. 
 
Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 
 
Pren la paraula el senyor Marañés: 
“Gràcies senyor Solé. Vull informar que varem començar l’inici de l’any amb un 
període de pagament mitjà de 53 dies a l’any passat i el varem acabar amb 87 
dies de mitjana de temps de pagament. Sí que és cert que durant l’any passat 
s’hauria d’haver presentat aquest informe, però no hi havia ni aplicatiu.  
 
A la mateixa hora s’havien de penjar a la pàgina web d’Economia i Finances i al 
Ministeri i en cap dels dos llocs hi havia formulari, per tant no es podien fer. O 
sigui, tot i que era d’obligació fer-lo, no hi havia els medis necessaris. Durant el 
mes d’abril us presentarem l’informe del primer trimestre. 
Dir que la Llei diu que s’han de fer cada tres mesos, que no vol dir que hagi de 
coincidir amb trimestres, però per sentit comú nosaltres hem agafat  trimestres.” 
 
Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“Bé, en aquest cas només destacar que 53 dies a principi d’any amb els temps 
que corren es pot considerar que aquest ajuntament està pagant força bé als 
proveïdors o estava pagant força bé als proveïdors. 
  
El fet d’haver augmentat a 87 dies cal dir per què és. No pas perquè estiguem, 
o estigueu, fent malament les coses comptablement o econòmicament, sinó 
perquè ens manquen ingressos de la Generalitat, deixant a banda tota la 
qüestió de finançament de les entitats locals. Però, més de dos milions d’euros 
de deute de la Generalitat és difícil no passar de 53 dies a 87 dies de mitjana. 
Per tant, les coses s’han de dir i posar la responsabilitat on toca.  
No és responsabilitat de l’ajuntament, ni d’aquest equip de govern, haver 
passat de 53 a 87 dies, sinó de la manca d’ingressos de la Generalitat. Només 
volia dir això, en qualsevol cas, sí que demanaria que aquests informes 
detallats que s’aniran fent amb regularitat siguin de domini públic, que estiguin 
les dades a la web suficientment clares perquè la ciutadania pugui veure què 
és el que paga l’ajuntament cada mes, cada trimestre; què és el que paguem a 
proveïdors, què és el que paguem dins de termini o fora de termini i puguem 
explicar també per què ho fem d’una manera o d’una altra, per què està bé o 
malament, res més.” 
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Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, gràcies per l’aclariment, és molt encertat i també mirarem de penjar 
aquesta informació al web municipal.” 
 
Pren la paraula la senyora Romano: 
“Bé, des del grup Popular creiem que aquesta eina és una bona eina per tirar 
endavant tot el que fa la transparència dels ens locals, també en aquest cas. 
Creiem que el termini per pagar les factures és una cosa, una qüestió molt 
important per tot aquell empresari que opta en algun moment a treballar per un 
ens local i creiem que l’ajuntament en aquest cas no ho està fent malament que 
els terminis els hem d’anar limitant a com menys dies millor, gràcies.” 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Moltes gràcies, nosaltres hem estat examinant els documents de resum 
trimestral i hem vist que a efectes tant de pagaments com d’imports, només 
amb un trimestre, superem el 50% de pagament dintre el termini. I, a més a 
més, el mateix informe trimestral, que és molt complert, inclou també les 
quantitats que s’han hagut de satisfer com a interessos de demora, en aquest 
cas és zero. Voldríem saber, malgrat no s’ha satisfet el 100% en cap dels 
trimestres del termini, com és que no hem hagut de satisfer mai interessos de 
demora a cap dels proveïdors? Gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor Marañés: 
“No s’han satisfet interessos de demora perquè cap proveïdor n’ha demanat. 
S’entén que ha de ser el propi proveïdor qui ho demani. Llavors en principi com 
que cap ho ha demanat no s’han hagut de satisfer quantitats. 
A comentar que a la web s’està mirant que surti reflectit i la Llei també diu que 
durant el 2012 el termini ha de ser de 40 dies i tot sembla indicar que el primer 
trimestre gairebé l’arribarem a complir en el termini establert.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, afegir que estem raonablement satisfets dels resultats d’aquests 
primers informes de morositat, evidentment com deia el senyor Olóndriz la 
tendència ha estat augmentar el termini, però això és degut als deutes 
principalment de la Generalitat contrets amb aquest consistori. Ja ho hem dit 
moltes vegades, 2.5 milions d’euros, això ha provocat certes tensions de 
tresoreria que com explicarem en el següent punt, per sort a dia d’avui, han 
quedat resoltes. En qualsevol cas sí que m’agradaria remarcar que en quan a 
terminis de pagament estem millor que la mitjana dels consistoris d’aquest país. 
 
Fins i tot puc dir que hi ha altres administracions, empreses privades i 
proveïdors que es sorprenen de la rapidesa relativa amb la qual paguem en 
aquest ajuntament. Efectivament també com deia el regidor d’hisenda, 
intentarem durant aquest any escorçar els terminis, acostar-nos a la fita dels 60 
dies i si pot ser escorçar-ho encara més i acostar-nos al que diu la Llei de 
morositat que són 40 dies.  
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Aquesta és una Llei que entra en vigor el 2010, treballada anteriorment i 
probablement feta en un context econòmic diferent, millor que l’actual i, per 
tant, es proposa uns objectius que a dia d’avui són de molt difícil compliment, ja 
que les administracions o les institucions que van impulsar aquesta Llei són les 
primeres a incomplir-la. Demanar els ajuntaments que puguem complir els 
terminis quan som unes administracions que depenem molt de les 
transferències i subvencions d’altres institucions superiors no deixa de ser un 
cert contrasentit. Però, en qualsevol cas, volem expressar la nostra satisfacció 
per les dades i perquè creiem que aquest any podrem millorar encara més 
aquests resultats. 
Bé doncs, això era una presentació d’informes però malgrat tot s’ha de votar.” 
 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  [14 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); de CIU (3); i del 
PPC (1); i 3 abstencions del PSC (2);  i d’ICV-EUiA (1)], 
 

         ACORDA: 

Identificació de l’expedient 
 
Expedient núm. 26/2012 relatiu a la presentació al Ple dels informes de 
morositat corresponents a l’any 2011. 
 
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 d’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. 
 
En aquest sentit, i des del punt de vista dels terminis de pagament del sector 
públic, es redueix a un màxim de trenta dies el termini de pagament, que 
s’aplicarà a partir de l’1 de gener de 2013, seguint un període transitori per a la 
seva entrada en vigor. 
 
Per a l’any 2011 es va marcar en general un termini de pagament de 50 dies 
des de la data d’entrada de la factura o de realització o prestació efectiu del 
servei. 
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S’obliga, així mateix, 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 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. 
 
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 trimestrals de 
morositat així com transmetre’ls tant al Ministeri d’Economia i al Departament 
d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. 
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Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer.  Restar assabentats al Ple dels informes trimestrals corresponents a 
l’any 2011 que consten a l’expedient sobre el compliment dels terminis 
previstos en la Llei 15/2010 per al pagament de les obligacions de cada Entitat 
Local. 
 
Segon. Trametre els esmentats informes al Ministeri d’Economia i al 
Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
4. INFORMAR AL PLE DE LA RELACIÓ CERTIFICADA DE LES 
OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT ALS CONTRACTISTES, A 15 
DE MARÇ DE 2012, CORRESPONENTS A FACTURES REGISTRADES AMB 
DATA ANTERIOR A 1 DE GENER DE 2012, D’ACORD AMB EL RD-LLEI 
4/2012, DE 24 DE FEBRER, PER LA QUAL ES DETERMINEN LES 
OBLIGACIONS D’INFORMACIÓ I PROCEDIMENTS NECESSARIS PER 
ESTABLIR UN MECANISME DE FINANÇAMENT PEL PAGAMENT ALS 
PROVEÏDORS DE LES ENTITATS LOCALS.   
 
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, de fet aquí el que fem és informar de la relació d’aquestes 
factures i la quantitat total que són 787.000 euros. Aquestes factures com deia 
abans, a dia d’avui ja estan totes pagades, per tant, no queda cap deute en 
relació amb aquests 787.000 euros.  
I bé, una mica tornar a repetir que la situació de tensions de tresoreria a través 
de diverses actuacions i de diversos programes d’ajuts que també han sortit 
d’altres administracions han pogut quedar resoltes.  
Important també remarcar que no entrem en el programa de finançament del 
ICO- l’Institut de Crèdit Oficial-.  
Els ajuntaments que així ho volien, es a dir que volien entrar en aquest 
programa es tractava d’adquirir més endeutament, per tant un crèdit amb unes 
condicions no excessivament avantatjoses, deu anys amb dos anys de 
carència amb un 5% d’interès, per tant, això no és cap regal. Probablement és 
una bona operació pels proveïdors que tenien factures pendents de cobrar, 
però no és tan bona operació pels ajuntaments, perquè al final el que fem és fer 
més gran la pilota del deute i és per això que nosaltres no hem volgut entrar en 
aquestes condicions d’aquest crèdit i efectivament abans del 31 de març, a dia 
d’avui ja hem liquidat tot aquest endeutament i, per tant, no haurem d’entrar en 
aquest crèdit.  
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A més a més, demanar aquest crèdit volia dir realitzar un pla d’ajustos amb les 
finances municipals que per sort no ho hem de fer perquè ja fa uns quans anys 
que ho estem fent als pressupostos que precisament el que ens permet és una 
economia sanejada avui en dia.” 
 
Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“Bé, d’entrada evidentment la satisfacció que tindran els proveïdors per cobrar 
les factures pendents no es pot obviar. No obstant això, aquí s’han de dir unes 
quantes coses: primera que això es fa pel mateix motiu que abans, no s’han 
pagat les factures a temps perquè no teníem els diners que la Generalitat ens 
deu. Per altra banda el Ministeri obligant els ajuntaments a fer aquestes 
actuacions, al nostre entendre, està envaint competències que no li són 
pròpies, està tutelant des del Govern Central les finances municipals i això 
creiem que és un greu atac a l’autonomia local, o sigui que està molt bé que els 
proveïdors cobrin, però no d’aquesta manera.  
Per altra banda, és cert que la Generalitat a través de la Diputació ens fa una 
operació per poder avançar els diners que ja ens deu, per pagar part d’aquests 
diners que permeten eixugar aquests 700.000 euros, però també hem de fer 
una operació que ens costarà uns diners i jo el que diria és que aquests diners 
-també ja es va apuntar a la Junta de Portaveus- que potser l’hauríem d’exigir, 
a la Generalitat o a l’Estat, el que ens deu diners o el que ens obliga a pagar 
abans de tenir-los, tant se val, seran pocs diners perquè són pocs dies, uns vint 
dies, però jo els exigiria perquè ja només ens falta això. A part d’això, la resta 
és correcte.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, gràcies. Moralment té raó, segurament els hi hauríem de passar la 
factura d’aquestes despeses financeres, molt em temo que serà una factura 
d’aquestes que entraríem a la llista de morosos. 
També en relació a la Generalitat vull dir-li que el cost previst màxim d’aquesta 
operació de tresoreria és relativament petit perquè si la Diputació compleix amb 
el compromís de pagar abans del 20 d’abril en el nostre cas 1’6 milions de 
euros, això vol dir que haurem disposat o haurem tingut a disposició nostre 
aquesta pòlissa durant 24 dies i això calculem que tindrà un cost total màxim de 
6.142’67 euros, que segurament serà menys que això.  
I, per tant, aquesta operació la tanquem amb els diners que ens avança la 
Diputació subrogant part del deute de la Generalitat amb l’Ajuntament. Part 
perquè en realitat aquests 1’6 no són el 100% del que deu la Generalitat, sinó 
que és la totalitat de les factures que han arribat al Departament d’Economia, 
però quan una factura entra a la Generalitat per un altre Departament, ha de fer 
tot un recorregut pels diferents Departaments i aquestes factures que encara 
estan fent el recorregut dintre la Generalitat abans d’arribar al Departament 
d’Economia -que és qui acaba pagant- a dia d’avui encara sumen un milió 
d’euros, per tant, la Generalitat encara durant aquest any ens haurà de pagar, 
ens hauria de pagar un milió de euros més.  
I, per tant, els costos d’aquesta factura que vostè deia hauria de ser 
aproximadament de 6.000 euros. Aproximadament calculem, ja deia que no 
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seria això, no arribaríem, sinó que serà aproximadament de 4.900 euros 
aproximadament.” 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Moltes gràcies. A l’expedient queda clar que el que estableix el Reial Decret és 
que el que ha de sortir en aquest annex de relació certificada són les factures 
rebudes abans del 1 de gener de 2012. La nostra pregunta seria doble; per una 
banda: tot l’import esmentat i el nombre de factures que vostès han relacionat 
corresponen al 100% obra i servei executat l’any 2011? O en períodes 
anteriors? I una altra pregunta seria: hi ha alguna obra o servei executades 
l’any 2011 que estigui pendent de facturar en aquest període que estableix el 
Reial Decret? Gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Hi ha dues factures que no reconeixem de moment i, per tant, no han entrat en 
aquesta llista i han quedat suspeses, una que puja 40.000 euros i l’altra que 
puja aproximadament 140.000 euros. La primera no la reconeixem i creiem que 
tenim motius suficients per no reconèixer-la i no pagar-la, i l’altra està suspesa 
a espera d’obtenir informes tècnics que ens diguin si realment la reivindicació 
que planteja aquesta factura tècnicament s’aguanta i, per tant, a veure si s’ha 
d’abonar al 100%? O no s’ha d’abonar el 100%? O quina quantitat nosaltres 
creiem que s’ha de pagar.”  
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  [14 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); de CIU (3); i del 
PPC (1); i 3 abstencions del PSC (2);  i d’ICV-EUiA (1)], 
 

         ACORDA: 

Identificació de l’expedient 
 
Expedient núm. 28/2012 relatiu a la informació al Ple de la relació certificada de 
les obligacions pendents de pagament als contractistes, a 15 de març de 2012, 
corresponents a factures registrades amb data anterior a 1 de gener de 2012, 
d’acord amb el RD-llei 4/2012, de 24 de febrer. 
 
DICTAMEN: 

Antecedents 
 
L’objecte del RD-llei 4/2012, de 24 de febrer, és habilitar les condicions 
necessàries per permetre la cancel·lació per part de les entitats locals de les 
seves obligacions pendents de pagament amb els seus proveïdors, derivades 
de la contractació d’obres, subministraments o serveis. 
 
 



 

 

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

A aquest efectes la Comissió Delegada del Govern per Assumptes Econòmics 
adoptarà amb caràcter d’urgència els acords pertinents per a la posada en 
marxa dels mecanismes financers necessaris per assolir aquesta finalitat 
d’acord amb els requisits i efectes previstos en aquest RD-llei.   
 
Segons l’article 2 del RD-llei, de 24 de febrer, les obligacions pendents de 
pagament als contractistes han de complir tots els requisits següents: 
 

a) Ser vençudes, líquides i exigibles. 
b) Que la recepció, en el registre administratiu de l’entitat local, de la 

corresponen factura, factura rectificativa en el seu cas, o sol·licitud de 
pagament equivalent hagi entrat abans de l’1 de gener de 2012.  

c) Data d’entrada en el registre administratiu de la factura rectificativa, en el 
seu cas, o sol·licitud de pagament equivalent anterior a l’1 de gener de 
2012. 

d) Expressar si s’ha instat per part del contractista l’exigibilitat davant els 
tribunals de justícia abans de l’1 de gener de 2012. 

 
D’acord amb l’article 3 del RD-llei, de 24 de febrer, les entitats locals han de 
remetre, per via telemàtica i amb signatura electrònica, a l’òrgan competent del 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, amb data límit el dia 15 de 
març de 2012, una relació certificada de totes les obligacions pendents de 
pagament que tinguin els requisits de l’article 2 i amb el contingut que estableix 
el propi article 3.  
 
Aquest article també disposa que la relació certificada de prevista a l’apartat 
anterior s’expedirà per l’interventor amb l’obligació d’informar al Ple de la 
Corporació local.  
 
Per donar compliment a la normativa anterior aquesta Intervenció ha signat i 
enviat al Ministerio de Hacienda i Administracions Públicas la relació certificada 
d’obligacions pendents de pagament l’ import de la qual suma 787.482,11€ i 
correspon a 879 factures d’acord amb l’annex 1 de l’informe d’intervenció.   
 
L’article 4 del RD-llei 4/2012, de 24 de febrer, estableix que les entitats locals 
permetran als contractistes consultar la seva inclusió a la relació certificada i en 
els cas d’estar inclosos podran conèixer la informació que els afecta d’acord 
amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal. 
 
Per tal de facilitar el dret de consulta el dia 15 de març de 2012 es va publicar 
una nota informativa a través de la pàgina web i del tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament en la que s’informa del telèfon i de l’adreça de correu electrònic 
dels serveis econòmics de l’Ajuntament per tal d’exercitar aquest dret de 
consulta. S’adjunta com annex 2 de l’informe d’intervenció la nota informativa. 
La llista de les obligacions pendents de pagament no s’ha publicat per donar 
compliment a  la llei de protecció de dades de caràcter personal.   
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Els contractistes que no costin a la relació certificada enviada, d’acord amb el 
que està previst a l’article 3 del RD-lle 4/2012, de 24 de febrer, podran sol·licitar 
a l’entitat local deutora la emissió d’un certificat individual. 
 
El certificat individual s’expedirà per l’interventor en el termes i terminis que 
estableix aquesta disposició. 
 
L’article 7 del RD-llei 4/2012, de 24 de febrer, estableix que una vegada 
enviada la relació certificada prevista a l’article 3 , l’interventor, en el cas de no 
haver - se efectuat el pagament de les obligacions reconegudes, elevarà al Ple 
un pla d’ajust, en els termes previstos en aquest mateix article, per a la seva 
aprovació abans del 31 de març de 2012.  
 
Aquest Ajuntament té previst efectuar el pagament de les obligacions pendents 
de pagament corresponents a la relació certificada abans del 31 de març de 
2012. 
 
Per aquest motiu no està previst efectuar el pla d’ajust i en conseqüència no 
s’haurà de sol·licitar l’operació d’endeutament prevista al RD 4/2012, de 24 de 
febrer. 
 
El pagament de les factures s’efectuarà a través d’una operació de tresoreria 
garantitzada a través del pla extraordinari d’ assistència financera local de la 
Diputació de Barcelona. 
 
Fonaments de dret 
 
RD-llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen obligacions de 
informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de 
finançament pel pagament als proveïdors de les entitats locals. 
 
RD-llei, 7/2012, de 9 de març, pel qual es crea el Fons per al finançament dels 
pagaments a proveïdors. 
 
Conveni d’adhesió al pla extraordinari d’ assistència financera local. Aquest 
conveni està subscrit entre la Generalitat de Catalunya i les diputacions de 
Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona, l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques i la Federació Catalana de Municipis de Catalunya, publicat al BOP 
de data 15 de març de 2012.  
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Únic. Informar al Ple de la Corporació de la relació certificada de les obligacions 
pendents de pagament als contractistes, a 15 de març de 2012, corresponents 
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a factures registrades amb data anterior a 1 de gener de 2012, d’acord amb el 
RD-llei 4/2012, de 24 de febrer. 
 
L’import total de la relació certificada és de 787.482,11€ i correspon a 879 
factures, d’acord amb l’annex 1 de l’informe d’intervenció.  
 
 
5. APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 
D’ORDENACIÓ URBANÍSTIC MUNICIPAL PEL CANVI DE QUALIFICACIÓ 
URBANÍSTICA D’UNS TERRENYS DESTINATS A SISTEMES URBANÍSTICS 
EN LA URBANITZACIÓ FONT DELS ENAMORATS. 
 
Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Disculpin, no fem cap pregunta, però no sabíem una miqueta on encabir un 
petit comentari en relació als expedients d’aquest ple, i aprofitant que el punt de 
l’ordre del dia fa referència a un error de transcripció, voldríem aprofitar i que no 
sembli en forma de retret sinó tot el contrari, a contribuir justament a que no es 
produeixin errors i que les coses que anem aprovant mai vagin tirant endarrere. 
Hem identificat en alguns dels expedients d’aquest ple errors importants, per 
exemple en el punt 2 de l’ordre del dia hi havia dates dels mesos de setembre i 
de desembre del 2012, dates que encara no han arribat, que si volen també ja 
els hi farem arribar directament per escrit o en el punt anterior que acabem 
d’aprovar, en el punt 4 també surt l’any 2088 o també en la proposta de servei 
de manteniment del clavegueram parla del clavegueram municipal de 
Sentmenat.  
No sabíem una mica per què no volíem en cada punt ser primmirats, només 
volíem fer aquest comentari general i que evidentment que qualsevol cosa que 
trobem que els hi comunicarem perquè es pugui modificar justament en aquest 
sentit, perquè en el futur no haguem de fer rectificacions de coses que poden 
clarament tirar endavant i no haurien de tirar endarrere per motius doncs de 
que potser no ens hi fixem prou, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, gràcies per aquestes observacions, efectivament els expedients 
haurien de sortir impecables i, per tant, cada vegada que detectin un error 
d’aquests que salten a la vista, gràcies per fer-nos-ho saber.”   
 
 
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 TP202-2011-000006, referent a l’aprovació inicial de la 
Modificació puntual de POUM, referent al canvi de qualificació urbanística d’uns 
terrenys destinats a sistemes urbanístics en la urbanització Font dels 
Enamorats. 
 
DICTAMEN: 

Antecedents 
 
I.- Els Serveis tècnics Municipals han redactat la modificació puntual de POUM, 
referent al canvi de qualificació urbanística d’uns terrenys destinats a sistemes 
urbanístics en la urbanització Font dels Enamorats. 
 
II.- La Comissió d’Urbanisme de Barcelona va acordar l’aprovació definitiva de 
la Revisió i Adaptació del Pla General d’Ordenació de Caldes de Montbui 
(PGOUM), condicionada específicament al fet que es formulessin, mitjançant 
escriptura pública a favor de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, les cessions 
per a zones verdes, equipaments i aprofitament mitjà derivades dels plans 
parcials de les diverses urbanitzacions, i concretament de la urbanització de la 
Font dels Enamorats. 
 
III.- El Ple de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, en sessió celebrada el dia 8 
de juliol de 1985, va acordar l’acceptació de l’oferiment per part del promotor de 
la urbanització Font dels Enamorats (Finca Ribó) dels terrenys destinats a 
zones verdes, equipaments i aprofitament mig. 
 
Entre aquestes cessions es contemplen uns terrenys de 4.000 m2 destinats  a 
aprofitament mig, situats al nord-oest de la urbanització. Aquesta finca es troba 
inscrita al Registre de la propietat núm. 2 de Granollers, amb el núm. 7.323, del 
llibre 101 i volum 1.879. 
 
IV.- El PGOUM aprovat definitivament en data 26 d’octubre de 1983 va 
qualificar aquests terrenys com a zona d’edificació aïllada (clau 20a/4) amb 
parcel·les de 600 m2 i 15m de façana. 
 
VI.- El Pla d’ordenació urbanística municipal, aprovat definitivament el 22 de 
juliol de 2003, suposadament fruit d’un error, va qualificar la major part d’aquest 
terrenys com sistema d’espais lliures (clau V) i els va integrar  a la zona verda 
contigua, delimitant una superfície total de 28.550 m2. Igualment, i en menor 
quantia, part d’aquests terrenys es van qualificar com zona de cases en filera 
(clau A4) i es van integrar a la subzona contigua de cases en filera alineades a 
vial. El mateix règim urbanístic s’ha mantingut en l’actual text refós del Pla 
d’ordenació urbanística municipal, aprovat definitivament el 18 de juny de 2009.  
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VII.- En data 23 de desembre de 2011 la Direcció General de Polítiques 
Ambientals va resoldre declarar la no-subjecció a avaluació ambiental de la 
Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal referent al canvi 
de qualificació urbanística dels terrenys destinats a sistemes urbanístics en la 
urbanització Font dels Enamorats. 
 
Fonaments de dret 
 
Article 85, 96 i 98  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 del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de 
Barcelona de data 18 de juny de 2009 (publicat en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya de data 17 de juliol de 2009), referent al canvi de 
qualificació urbanística d’uns terrenys destinats a sistemes urbanístics en la 
urbanització Font dels Enamorats. 
 
Segon. Suspendre l’atorgament de llicències en els àmbits inclosos en la 
modificació puntual aprovada inicialment. 
 
Tercer. Sotmetre el document aprovat inicialment a un tràmit d’informació 
pública pel termini d’un mes, mitjançant la publicació dels corresponents 
edictes al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, a un diari de gran difusió, al web municipal i al Tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament. 
 
 
6. CANVIAR DE NOM UN REBUT DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS 
DE L’OBRA DE PAVIMENTACIÓ I REFORMA DEL SERVEIS DEL CARRER 
MAJOR ENTRE LA PLAÇA DE L’ÀNGEL I CARRER BIGUES. 
 
Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 
 
No hi ha intervencions. 
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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 1 abstenció del PPC(1)], 
 

          ACORDA: 

Identificació de l’expedient 
 
Expedient número 1769-UR, referent al canvi de nom de rebuts de les 
contribucions especials de l’obra de pavimentació i reforma dels serveis del 
Carrer Major entre Plaça de l’Àngel i Carrer Bigues. 
 
DICTAMEN: 

Antecedents 
 
I.- El Ple de l’Ajuntament en la sessió de 12 de setembre de 2005 va aprovar 
definitivament la imposició i ordenació de les contribucions especials com a 
conseqüència de l’execució de l’obra de pavimentació i reforma dels serveis del 
carrer Major, en el tram comprés entre la Plaça de l’Àngel i el carrer Bigues. 
 
II.- En data 24 de gener de 2012, la senyora M. Cruz Alonso Carrascal, ha 
entrat instància en aquest Ajuntament en la que afirma que no li correspon a 
ella el pagament de les contribucions especials de l’obra de pavimentació i 
reforma dels serveis del Carrer Major entre la Plaça de l’Àngel i el Carrer 
Bigues ja que ella va comprar l’immoble el 18 de maig de 2007 i les obres ja 
estaven acabades. 
 
III.- Segons la còpia de l’escriptura de compravenda que aporta la senyora M. 
Cruz Alonso Carrascal, ella i el senyor Blas Quintana Santalluisa van adquirir, 
el 18 de maig de 2007, a Alpe immogestió, S.L., la finca situada al carrer Major, 
87, pis 2n. 
 
IV.- Les obres de pavimentació i reforma dels serveis del Carrer Major entre 
Plaça de l’Àngel i el Carrer Bigues van acabar, segons es desprèn de l’acta de 
recepció de les obres, el 12 de febrer de 2007. 
 
Fonaments de dret 
 
Article 33.1 del Text refós de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març: 
 
“Las contribuciones especiales se devengan en el momento en que las obras 
se hayan ejecutado o el servicio haya empezado a prestarse.” 
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Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Canviar el nom del titular del següent rebut corresponent al segon 
termini de pagament de les contribucions especials de l’obra de pavimentació i 
reforma dels serveis del carrer Major entre plaça de l’Àngel i carrer Bigues: 
 

- Carrer Major, 85, esc 1, 2n 1a, a nom de Maria Cruz Alonso Carrascal 
canvia a Alpe Immogestió, S.L. 

 
Segon. Donar de baixa el rebut del segon pagament a nom de  Maria Cruz 
Alonso Carrascal per un import de 161,48 euros i retornar aquesta quantitat a 
l’interessat.  
 
Tercer. Girar un nou rebut corresponent al segon termini de pagament de les 
contribucions especials de l’obra de pavimentació i reforma dels serveis del 
carrer Major entre la plaça de l’Àngel i el carrer Bigues a Alpe Immogestió, S.L. 
per un import de 144,67 euros. 
 
Quart. Notificar aquests acords als interessats, a l’ORGT i als Serveis 
Econòmics de l’Ajuntament. 
 
 
7. APROVAR EL CONTINGUT DE L’ANNEX I AL CONVENI SIGNAT PER 
L’AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI AMB EL CONSORCI PER A LA 
DEFENSA DE LA CONCA DEL RIU BESÒS, PER A LA REDEFINICIÓ DE 
LES PARTIDES DELS SERVEIS A PRESTAR I DEL COST PREVIST PER 
L’EXERCICI 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 la senyora Romano: 
“Bé, nosaltres creiem que és important en quan a la despesa de l’ajuntament 
intentar minorar-la amb la situació que tenim. El que sí ens agradaria és que el 
tema de clavegueram i embornals és un tema prou important i que li hem de 
donar més importància del que realment sembla que li donem des de 
l’ajuntament.  
Creiem que és un tema en el qual sí que ens estalviarem uns 30.000 euros, 
però és un tema que hem d’estar molt al cas perquè, com podem veure 
últimament, el tema del clima està canviant i hi ha unes pluges moltes vegades 
torrencials amb la qual cosa hem d’assegurar-nos que els embornals i els 
nostres claveguerams s’emportin aquesta aigua. Que no sigui que al final el 
que ens estalviem per una banda ens ho gastem per una altra per resoldre 
problemes que no hem previst abans. Però en aquest cas el nostre vot també 
serà favorable, gràcies.” 
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Pren la paraula la senyora Garcia: 
“Bona nit a tothom, nosaltres en aquest aspecte l’únic que volíem dir és que no 
hem sabut trobar i creiem que per poder valorar una reducció del 50% dels 
embornals a mantenir, que passem de 2.500 programats, 200 específics, a 
1.350 només de programats, creiem que és imprescindible un estudi previ, que 
no l’hem vist, sobre el nombre total d’embornals que tenim al nostre municipi. 
I això ens ha qüestionat el següent: qui supervisarà les tasques realitzades per 
Drenatges Urbans del Besos? I com? Si no tenim cap relació. Si és que 
GMSSA és el que té la relació, com és que el contracte està fet a nom de 
l’ajuntament i no de GMSSA? I si heu fet el plantejament de la possibilitat de 
gestionar dit manteniment per la nostre pròpia empresa municipal? I si s’ha fet 
algun estudi de viabilitat?  Tot i que en aquests moments tot està bé reduir i a 
més a més intentar optimitzar al màxim els recursos. No sé si heu previst o fet 
algun tipus de valoració? 
També una altra pregunta que és: quina és la relació d’embornals a mantenir 
dintre els 1350 aquests que han quedat que volem contractar? Vull dir. Quins 
criteris i justificacions s’han portat a terme per decidir quins són els importants, 
si són uns més que d’altres? I així com els que quedaran absents, quins riscos 
com ajuntament?  
Tal com comentava també la senyora Romano, amb la previsió de temps que 
tenim i amb les moltes variacions, després correm davant de qualsevol 
incident? I quin cost suposarà cada intervenció, perquè com hem pogut veure 
una miqueta a l’anàlisi és que si s’han reduït els embornals de neteja 
específics, que podrien cobrir aquests, que podrien ser imprevistos i sabem que 
una hora d’intervenció d’emergència val 92’88 o sigui gairebé 93 euros, i una 
neteja programada específica 10’02 euros, acabarem pagant quant més si no 
tenim control del que pagarem de les intervencions d’urgència. 
I la darrera pregunta seria si tenim algun informe memòria de les gestions de 
manteniment de la xarxa realitzades durant el 2011 i si sabem si han estat 
suficients? I si està previst fer-ho com a extra, com es farà? Si hi ha algun tipus 
d’estudi? Una miqueta abans, clar al final potser sí que estalviarem 25.000 
euros, però si s’han de fer moltes intervencions de caràcter urgent, hem valorat 
això? Aquesta seria la nostre intervenció amb tot aquest conveni, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor Mauri: 
“Bé, la qüestió del criteri que s’ha fet servir, bé en general hi havia un servei de 
neteja d’embornals que ho portava Drenatges, aquesta gestió la feien amb una 
rutina, hi havia un tractament anual que normalment sempre es feia a partir de 
la tardor per motiu de la caiguda de les fulles i les pluges ja que això fa que hi 
hagi entrada els embornals de matèria física, que pot embossar les canonades 
i a partir d’aquesta època es feia tot un manteniment d’embornals. 
Nosaltres quan varem veure que hi havia aquesta dinàmica de treball, varem 
dir: bé, perquè es fa això? I com? I ens ho van explicar. El tema està que ells 
veien que hi havia una zona del poble que era molt necessari fer una neteja 
d’embornals pel fet aquest de la caiguda de fulles i perquè aquesta caiguda de 
fulles va per canonades i va per la part baixa del poble, o sigui va de dalt cap a 
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baix i a les parts més baixes del poble és on s’ha de fer un manteniment més 
exhaustiu dels embornals i de les canonades aquestes perquè és el que recull 
la vinguda de tota l’aigua pluvial de tot el poble.  
Per exemple, la zona del Bugarai és una zona prioritària amb això, perquè 
recull moltíssim aigua del poble i és allà on es fa més un seguiment. Llavors 
ells em van comentar que hi havia altres zones que feien ells la neteja i el 
manteniment i que en general durant l’any no trobaven problemes 
d’embossament, que el problema d’embossament estava més localitzat a la 
part baixa del poble. 
Sobre aquest criteri, varem fer una racionalització de la neteja regular dels 
embornals, tenint en compte que dins d’aquest conveni hi ha un servei de 
urgències i emergències que sempre hi ha estat cada any i que es podria 
contemplar com un marge de neteja per veure com funciona aquest any, 
perquè entenem que si hi ha algun problema en algun tipus d’embornal que no 
ho teníem localitzat al principi, poder fer servir aquestes emergències per 
resoldre aquest problema. En principi nosaltres ens hem deixat guiar i ens hem 
deixat assessorar pels tècnics de Drenatges i ho provarem tal com ells ens han 
indicat, que són els que realment estan al dia d’aquesta qüestió i els que més 
coneixen perquè estan en el carrer.” 
 
Pren la paraula el senyor Personat: 
“Referent a qui vigilarà o controlarà les obres que es fan, serà GMSSA com 
sempre. Com ha dit en Jaume tenim ja un pressupost per reparacions urgents, 
que aquest pressupost ja fa anys que el anem tenint i no té per què variar. I en 
quan a les despeses que han ocasionat aquestes reparacions urgents, jo ara 
no t’ho puc dir, però a la memòria de GMSSA surten detallades les reparacions 
que hi ha hagut i la liquidació del pressupost.” 
 
 
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); i 6 
abstencions de CIU (3); del PSC (2); i d’ICV-EUiA(1)], 
 

          ACORDA: 
 

Identificació de l’expedient 
 
Expedient número TL305-2012-000112, referent a l’aprovació del contingut de 
l’annex I al conveni signat per l’Ajuntament de Caldes de Montbui amb el 
Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs. 
 
DICTAMEN: 
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Antecedents 
 
I.- Que en data 30 de juny de 2010 van signar el conveni de cooperació entre 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui i el Consorci per a la Defensa del Riu Besòs 
per a la prestació del manteniment del servei de clavegueram del municipi de 
Caldes de Montbui. 
 
II.- Que en el pacte tercer d’aquest conveni es defineixen les diferents partides i 
el cost anual del servei. 
 
III.- Que per l’any 2012, el cost del servei estava previst que puges la quantitat 
de 81.803,28 euros. 
 
IV.- Que s’ha arribat a l’acord entre l’Ajuntament de Caldes de Montbui i el 
Consorci per a la Defensa del Riu Besòs que per l’any 2012 es reduiran el 
número d’unitats previstes d’acord amb el quadre de preus proposats per al 
2012 per Drenatges Urbans del Besòs, S.L. i per un total de 55.541,16 euros en 
lloc de les previstes en el conveni i que pujaven la quantitat de  81.803,28 
euros.  
 
 
Fonaments de dret 
 
Article 303 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 
aprovat per Decret 179/1985, de 13 de juny. 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Aprovar el contingut de l’annex I al conveni signat per l’Ajuntament de 
Caldes de Montbui amb el Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu 
Besòs, per a la redefinició de les partides dels serveis a prestar i del cost 
previst per l’exercici de 2012. 
 
Segon. Facultar el senyor Jordi Solé i Ferrando, Alcalde President de 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui, per a la signatura de l’esmentat annex I al 
conveni signat per l’Ajuntament de Caldes de Montbui amb el Consorci per a la 
Defensa de la Conca del Riu Besòs. 
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8. MOCIONS 
 
8.1 MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC D’ADHESIÓ 
AL MANIFEST "PER LA IGUALTAT D'OPORTUNITATS EN EL SISTEMA 
EDUCATIU CATALÀ, 6ENA HORA PER A TOTHOM". 
 
L’alcalde llegeix literalment la moció. 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“Gràcies, bé en el darrer Consell Escolar Municipal una persona d’una de les 
AMPAS del nostre municipi va presentar aquesta proposta que des de la 
FAPAC  es feia d’una iniciativa legislativa popular per reclamar que es tornés a 
la sisena hora.  
Amb aquesta presentació i amb aquesta proposta que nosaltres des del nostre 
grup compartim ja que els anys en què s’ha implantat tal i com diu el manifest 
que proposa la FAPAC i al que proposem que el ple s’adhereixi, s’ha demostrat 
que aquesta sisena hora ha millorat el rendiment escolar dels alumnes 
catalans, que tant a les proves d’avaluació de sisè curs com en les proves 
PISA, el resultat que han obtingut els alumnes ha estat millor després d’aquests 
anys d’implantació d’aquesta sisena hora. 
De cop han tret aquesta opció i el novembre de 2011 la FAPAC va presentar 
una Iniciativa Legislativa Popular perquè els ciutadans de Catalunya poguessin 
reclamar que de nou s’implantés aquesta sisena hora. 
Nosaltres varem preparar aquesta adhesió al Manifest, al document a principis 
d’aquest mes de març, el dia 5 de març acordàvem com a grup, presentar la 
proposta i aquesta setmana hem tingut la desagradable sorpresa de saber que 
la mesa del Parlament ha rebutjat la tramitació d’aquesta iniciativa legislativa 
popular.  
Al novembre van acceptar la tramitació, el Govern de la Generalitat ha demanat 
que s’aturi la tramitació de la mateixa amb l’únic argument de que implantar-la 
tindria un cost econòmic no previst en el pressupost de l’any 2012. Tot i que en 
aquests moments el que s’està recollint són les signatures i que per tant 
s’haurien de presentar, s’haurien de validar, després s’hauria d’entrar el debat i 
després s’hauria d’aprovar, en tot cas en cas d’aprovar-se segurament ja no 
seria en aquest pressupost que entraria en vigor. Però, igualment, ha d’estar 
aprovat en haver-se acceptat a tràmit el novembre del 2011 es podia fer la 
previsió perquè en tot cas aquesta iniciativa tirés endavant.  
Creiem que aturar la possibilitat dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya de 
manifestar-se a favor d’una qüestió que a més estava en el Pacte nacional 
d’educació com és la implantació de la sisena hora, mentre anem parlant de fer 
altres consultes populars, impedir que la societat civil, que la Federació de 
Pares i Mares d’Alumnes de Catalunya puguin tirar endavant aquesta iniciativa, 
doncs encara ens deixa més estorats i creiem encara més important que avui 
aquest ple, si altres grups ho consideren oportú, poder tirar endavant amb 
aquesta moció i fer aquest recolzament que a més AMPAS del nostre municipi 
també estaven donant suport i on el nostre municipi també teníem fedataris per 
la recollida d’aquestes signatures. 
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Aquest és l’objectiu de presentar aquesta moció en el ple d’avui, gràcies.” 
 
Pren la paraula la senyora Guiteras:  
“Moltes gràcies, bé, totalment d’acord amb aquest manifest, realment des del 
grup municipal d’Esquerra Republicana de Caldes de Montbui, estem d’acord 
amb adherir-nos al manifest per la igualtat d’oportunitats en el sistema educatiu 
Català  la sisena hora per a tothom que ha presentat la FAPAC i aquí ens la 
presentat el Partit Socialista.  
Els motius per adherir-nos-hi són semblants als que ja ens has dit. Però volem 
remarcar que la implantació de la sisena hora es va fer per millorar els 
aprenentatges, recordem-ho i per igualar les oportunitats de tots els estudiants. 
Començant per la millora dels aprenentatges ens podem remetre els resultats 
dels informes PISA. Si anem amb dades concretes ens adonarem que l’any 
2000, que van ser les primeres proves PISA, els resultats dels estudiants de 
l’Estat Espanyol, perquè llavors es feia per Estat, eren els més baixos de tot 
Europa. La sisena hora es va implantar durant el curs 2006-2007, com ja hem 
dit, i els resultats dels informes PISA de l’any 2009 van canviar 
considerablement pel que fa als alumnes catalans, que en aquests moment ja 
es feia per autonomies. I els alumnes catalans quedaven per sobre de l’alumnat 
de països Europeus com Suècia, Alemanya, Dinamarca, etc.  
Pel que fa a l’equitat, nosaltres des d’Esquerra Republicana volem, lluitem i 
treballem perquè l’educació sigui universal, perquè tot l’alumnat tingui les 
mateixes oportunitats, ara i en el futur. I, per tant, no ens assembla gens bé que 
a l’escola pública es facin cinc hores de classe cada dia, mentre que l’escola 
concertada se’n facin sis, perquè això, no els iguala. De fet si comptem cada 
hora de més que es fa a l’escola concertada al final de l’escolarització l’alumnat 
de l’escola pública haurà fet un curs menys que el de l’escola concertada.  
 
I, des d’Esquerra Republicana de Caldes, volem que tots els estudiants, infants, 
adolescents i joves tinguin les mateixes oportunitats i que rebin la mateixa 
qualitat d’educació, per això creiem que ens hi hem d’adherir malgrat que ja 
estat revocat pel Parlament.” 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
”Moltes gràcies, bé, de nou ens trobem amb una moció on el contingut dels 
arguments que s’exposen els ha transmet la societat civil. La moció no és 
iniciativa del grup socialista, sinó de la societat civil, com altres que han 
presentat, també és important recordar-ho, en tot cas la societat civil si els hi 
transmet a vostès fantàstic. Estaria bé que tots ens veiéssim més identificats 
amb aquesta aproximació a la societat civil. És això el que volen les AMPA del 
nostre municipi, que tots també poguéssim ajudar-los a recolzar aquesta 
iniciativa ja que el contingut del que s’exposa en la moció, el compartim 
absolutament. També és veritat, ja ho hem comentat altres vegades en 
mocions del mateix àmbit d’ensenyament, que més o menys diners i això és 
una cosa que hem de tenir molt clara, no té una relació directe amb la qualitat 
del servei que es dóna.  
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Moltes vegades les administracions també hem de ser raonables amb l’ús 
eficient que fem dels recursos disponibles. Però una de les coses que no 
compartim gens d’aquesta moció malgrat que hi votarem a favor perquè com 
dic compartim els arguments en relació a la igualtat d’oportunitats dels nostres 
nens i nenes a rebre una educació de qualitat, és manifestar el rebuig a les 
retallades a  l’educació que està duent a terme el Departament d’Educació de 
la Generalitat de Catalunya.  
Ja hem dit en altres mocions que el compromís del Govern de la Generalitat en 
relació al sistema educatiu Català és molt superior al que ha tingut sempre 
l’Estat en relació amb altres comunitats autònomes, per tant, els costos que 
tenim per l’ensenyament reglat obligatori a Catalunya són superiors, perquè la 
nostre etapa de 3 a 6 anys també és de caràcter obligatori, però malgrat això el 
repartiment de recursos del Govern Central es continua fent considerant l’etapa 
obligatòria de 6 a 16 i, per tant, quan els diners del senyor Rodriguez Zapatero i 
ara del senyor Rajoy no arriben en els volums que estem esperant, el que ha 
de fer el Govern de la Generalitat és, com a mínim, garantir la part que sí que 
és oficial i obligatòria del que seria malauradament la nostre implicació dintre 
de l’Estat Espanyol.  
Per tant, compartim plenament els arguments de la igualtat d’oportunitats, 
estem totalment d’acord amb els conceptes que aquí es tracten al respecte de 
la sisena hora, però com en altres mocions no compartim els acords que es 
posen en aquest plenari, ja que donen una miqueta de sensació que l’únic 
paper que fa sincerament el grup municipal en aquest poble, el grup municipal 
del Partit Socialista és el dret a la pataleta constant a les retallades, tant aquí 
com en el Parlament de Catalunya, gràcies.” 
 
Pren la paraula la senyora Romano: 
“Bé, en aquesta moció el Partit Popular votarà a favor, votarà a favor perquè 
estem amb el camí de la igualtat i amb el dret a l’ensenyament igual per a 
tothom. Però creiem que aquest debat d’ensenyament és un debat molt més 
ampli. Nosaltres no creiem que una hora més o una hora menys d’escola doni 
millors o pitjors resultats, nosaltres creiem que tot el que és el sistema educatiu 
no està funcionant, no es parla aquí en aquest plenari del fracàs escolar, però 
n’hi ha de fracàs escolar i no creiem que sigui aquest fracàs escolar degut a 
que han tret una hora més o han posat una hora més a ensenyament. Creiem 
que és un debat molt ampli, creiem que l’ensenyament a Catalunya té un 
problema, creiem que té un fracàs molt elevat i que hauríem de parlar d’altres 
coses que no només sigui una hora més o una hora menys d’escola, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“Sí gràcies. Jo vull donar el meu suport absolut a la moció, com no podia ser 
d’altra manera. No entraré a repetir-me perquè penso que més o menys diners 
potser sí que no és fonamental, més o menys hores sí, sobretot quan segons la 
Regidora d’Esquerra Republicana ens diu que representa un curs sencer més 
pels nens. Jo crec que això a aquestes hores amb qualitat que se suposa que 
es donen a tot arreu sí que són importants.  
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De lamentar i lamentar profundament l’actitud del Govern de la Generalitat amb 
vers a la FAPAC, primera eliminant-li o vetant aquesta iniciativa legislativa 
popular, però també retallant-li les ajudes econòmiques de les que tenien dret i 
que també no les tenen amb l’argument des del nostre entendre perquè no 
tenen una sintonia política amb el Govern de la Generalitat.  
Aprofito ara aquestes paraules i aquesta moció perquè, tot i sent un ple 
extraordinari, i no es poden fer preguntes. Jo tenia preguntes per fer avui, 
aquest mes, les guardarem pel mes que ve. Procurarem que no siguin moltes, 
però sí que demà passa una cosa important i és que fem vaga general en 
aquest país, no contra les retallades de la Generalitat, però també. Vull dir que 
aquí a Caldes, a les dotze del migdia, estarem concentrats a la Plaça de 
l’Àngel, aprofito per ficar aquesta falca allà on puc, gràcies.” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“En tot cas vull agrair el suport unànime del plenari a la moció, no he entés la 
part que deia de la societat civil, jo només he explicat i em sembla que els 
grups que tots en formem part del Consell Escolar Municipal, és que en el 
Consell Escolar Municipal es va presentar aquesta iniciativa per part d’una 
representant de la FAPAC que és membre d’una AMPA d’una escola de Caldes 
i que tots varem tenir accés a la informació que ens van facilitar allà.  
Nosaltres varem recollir ja que compartíem el contingut del que se’ns 
presentava en el Consell Escolar Municipal i ens va assemblar que era 
interessant traslladar això en el plenari municipal perquè el plenari es 
posicionés a favor o no d’aquesta mesura.  
El que em sembla greu, o sigui hi ha dues qüestions que em semblen molt 
greus: per una banda és que els nostres alumnes, els infants del nostre país no 
puguin tenir el mateix tracta en uns centres que en uns altres i que hagin perdut 
tot aquest ensenyament que havien guanyat els darrers anys i el que encara 
m’assembla més greu és que es parli de fer consultes. I el que s’impedeixi és la 
possibilitat dels ciutadans de Catalunya de posicionar-se i opinar i tirar 
endavant una iniciativa legislativa popular com és en aquest cas el que ha 
passat aquesta setmana, només era això.” 
                     
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents [17 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); de CIU (3); del 
PSC (2); del PPC (1); i d’ICV-EUiA (1)] aprova la moció següent: 
 
“El Grup municipal socialista exposa: 
La federació d’associacions de mares i pares d’alumnes de Catalunya, ha 
presentat un manifest que diu: 

El curs 2011-2012 el Departament d'Ensenyament de la Generalitat ha suprimit 
una hora diària de classe a la majoria de les escoles públiques. Aquesta sisena 
hora era fruit del Pacte Nacional d'Educació i la seva introducció va significar un 
increment molt important de la inversió en l’educació pública i 175 hores més 
de classe per alumne i curs. 
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La implantació de la sisena hora en els centres públics va ser molt positiva i 
també en els centres concertats que van entrar en els contractes programes del 
Pacte Nacional. En els 5 cursos -del 2006 al 2011- que s’ha impartit hem tingut 
una millora en el rendiment acadèmic dels alumnes, tal com es pot constatar a 
les proves d'avaluació de sisè i a les proves PISA. El mateix Departament 
d'Ensenyament així ho ha reconegut. 

Així mateix, va significar també una millora en l'àmbit de la conciliació laboral i 
familiar de moltes persones; conciliació que ara, amb la crisi, és més 
necessària que mai. Els horaris de la jornada de treball que tenim a Catalunya i 
les actuals condicions laborals són incompatibles amb la supressió d'aquesta 
hora. Això ha provocat greus perjudicis a les famílies. 

Amb la instauració de la sisena hora es va incrementar de manera notable la 
inversió en educació. Es van contractar més de 3.000 nous mestres. Amb la 
desaparició de la sisena hora molts d’aquests llocs s’han perdut i altres estan 
en perill. 

Però, a més, aquesta hora és especialment necessària perquè garanteix un 
millor aprenentatge, permet que les direccions de les escoles introdueixin 
reforços en aquelles matèries on els alumnes van més necessitats i facilita 
l'organització dels horaris de les escoles. Per altra banda, en igualar l'oferta 
educativa entre tots els centres sufragats amb fons públics va significar una 
millora en l’equitat del sistema escolar català (públics i concertats feien les 
mateixes hores escolars). 

Amb la supressió de la sisena hora hem tornat enrere i es consolida la doble 
xarxa educativa: per un costat la majoria de centres públics amb cinc hores, per 
un altre els concertats amb sis hores, i determinats centres públics amb sis 
hores, fet que els estigmatitza. Aquesta desigualtat aguditza el greu problema 
de segregació escolar que té el nostre sistema educatiu. 

Per tot això, FAPAC presenta aquesta Iniciativa Legislativa Popular al 
Parlament de Catalunya per la recuperació de la sisena hora a totes les escoles 
públiques i, a més, que aquesta sisena hora sigui gratuïta per a les famílies que 
porten els seus fills i filles a les escoles concertades. Per això diem: SISENA 
HORA PER A TOTHOM. PER LA IGUALTAT D'OPORTUNITATS EN EL 
SISTEMA EDUCATIU CATALÀ. 

AVUI MÉS QUE MAI, davant d’aquesta crisi, cal invertir en un sistema educatiu 
que garanteixi un aprenentatge de qualitat per a tothom i un futur amb igualtat 
d'oportunitats per a tot l’alumnat.” 

Per aquest motiu el ple de l’Ajuntament de Caldes de Montbui acorda: 
1- Adherir-se al manifest “Per la igualtat d'oportunitats en el sistema 

educatiu català, 6ena hora per a tothom” . 
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2- Manifestar el seu rebuig a les retallades en l’educació que està duent a 
terme el departament d’educació de la Generalitat de Catalunya. 

3- Notificar aquest acord, a la FAPAC , La federació d’associacions de 
mares i pares d’alumnes de Catalunya i a les AMPA de Caldes de 
Montbui.” 

 
8.2 MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ERC DE SUPORT AL 
POBLE SIRIÀ. 
 
L’alcalde llegeix literalment la moció. 
 
Pren la paraula el senyor Gaspar: 
“Bona nit, moltes gràcies. Bé tot just fa un any semblava estrany que les 
primaveres democràtiques que s’estaven donant a diferents països del món 
Àrab poguessin arribar a Síria, però al final hi ha arribat. Han arribat malgrat el 
règim dictatorial i sanguinari d’un personatge que darrere les corbates i els 
vestits occidentals amaga realment un autèntic criminal.  
Aquest personatge ha instaurat un règim de control i terror que porta ja més de 
vuit mil persones mortes a les seves mans, vuit mil persones que no deixen de 
ser homes i dones del seu propi país.  
El primer acord d’aquesta moció penso que detalla molt bé el que s’està vivint 
precisament a Síria, ho deia ara l’alcalde quan ho llegia, violacions continues i 
sistemàtiques dels Drets Humans i les llibertats fonamentals per part de les 
autoritats sirianes. L’ús de la força contra civils, les execucions arbitraries, 
l’assassinat, la persecució, la detenció arbitraria, les desaparicions forçoses, 
l’obstaculització del accés al tractament mèdic, la tortura, la violència sexual i 
els maltractaments fins i tot contra els nens i en general la brutal repressió que 
està patint el poble de Síria.  
Avui mateix l’ONU ha denunciat l’incompliment dels acords que es van acordar 
ahir mateix per tal d’aturar els atacs. Ahir els acorden i avui ja aquest règim ja 
no els acompleix. I, a més a més, l’ONU també ha denunciat els atacs brutals 
cap a la població infantil tal com dèiem. També cal denunciar la pressió amb 
que les autoritats sirianes estan sotmetent a la comunitat  Síria de Catalunya 
que es pronuncia contra aquest regim. I malgrat tota aquesta barbàrie, la 
comunitat internacional encara es mostra tènue, tova i sense saber 
precisament quines iniciatives s’han de prendre i a més a més és vergonyós 
veure com altres països com Rusia o com la China encara estiguin donant 
suport a aquest regim Sirià. Entenem que cal més fermesa si es que ens volem 
creure que vivim en un món mínimament civilitzat, cal que aquestes violacions 
sistemàtiques dels drets i les llibertats s’aturin immediatament i que no quedin 
impunes. Paradoxalment, mentre la població síria ha superat la por, la 
comunitat internacional sembla témer cada cop més les conseqüències 
d’actuar, i empren iniciatives que li diem de maquillatge pseudodemocràtic, en 
lloc de comprometre’s amb la caiguda del criminal que és Al Assad. Sense 
perspectives a més a més d’una actuació contundent i d’un pronunciament del 
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Tribunal Penal Internacional, el regim Sirià es sent immune i a més a més 
impune per poder continuar amb la seva estratègia de terror i de sang. I si 
continuem allargant aquesta situació estarem forçant a que la cosa empitjori i 
que la revolta pacífica en aquests moments del poble Sirià que ha iniciat, pugui 
degenerar en una guerra civil amb més morts i amb més odi i, per tant, més 
difícil encara de resoldre. Per això, no podem estar callats, cal que ho 
denunciem i cal que des dels ajuntaments fem tota la pressió que estigui a les 
nostres mans per impedir que aquesta barbàrie continuï i perquè sigui possible 
la instauració d’un règim democràtic que respecti els Drets Humans i col·lectius. 
Per això la presentació d’aquesta moció.” 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Molt bé, moltes gràcies. Només reiterar el que ja es va esmentar en la 
Comissió Informativa, que malgrat que la moció la presentava el grup municipal 
d’Esquerra Republicana semblava que pel seu contingut tots els grups 
municipals podríem subscriure plenament a aquesta moció. Nosaltres 
aprofitaríem també per comentar que a més a més no només en el seu 
contingut subscrivim totalment aquesta moció, sinó que a més a més el títol, 
l’exposició de fets i els acords que es porten ha aprovació són de total 
consistència i, per tant, estem d’acord amb el contingut i també amb la 
formalitat de la moció i el felicitem per a la seva redacció, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor Ortega: 
“Bé, gràcies, no afegir res més, només manifestar el sentit del nostre vot que 
serà favorable com no pot ser d’una altra manera. Volem condemnar i rebutjar 
la violació dels drets humans sistemàticament patit pel poble Sirià, gràcies.” 
 
Pren la paraula la senyora Romano: 
“Senyor alcalde, com vostè sap, el meu grup Popular no entra a valorar les 
mocions que no siguin municipals, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“No sempre és així però bé, no he pogut evitar-ho. A veure subscric 
absolutament la moció tota vegada que és la moció que va aprovar el 
Parlament de Catalunya presentada per Iniciativa per Catalunya Esquerra 
Unida, és exactament la mateixa posada en un ordre diferent. Per tant, com 
que es va aprovar per unanimitat - a veure també ho havia de dir-, evidentment 
m’hi sumo. vull denunciar el diferent tracta que des dels diferents països 
civilitzats o del primer món, o com vulgueu dir-li, donem en els països en 
conflicte, depenen dels interessos econòmics que tinguem uns en un lloc o en 
un altre i desitjar que algun dia els responsables de les barbàries que s’estan 
produint en aquest país i en altres, acabin a la Cort Penal Internacional, moltes 
gràcies.”                       
 
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 1 abstenció del PPC (1)], 
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“El poble sirià està patint una brutal repressió a mans del règim dictatorial de 
Bashar Al Asaad, amb milers de persones mortes i altres milers de persones 
detingudes i torturades, com han denunciat diferents organismes 
internacionals, Amnistia Internacional i ha condemnat la mateixa Assemblea 
General de les Nacions Unides. 
 
Es té constància que els ciutadans i ciutadanes sirians residents a Catalunya 
estan sent vigilats i reben pressions i amenaces per a ells i les seves famílies, 
per part dels serveis secrets i serveis diplomàtics i consulars de Síria. 
 
La societat siriana s'ha mobilitzat aquests darrers mesos a favor de la 
democràcia i en defensa dels drets humans, després de trenta anys de 
dictadura. Unes mobilitzacions que s'han d'emmarcar en el procés de les 
revoltes democràtiques que s'han produït a Tunísia, Egipte, Líbia, Iemen o 
Bahrain.  
 
La comunitat internacional s'ha posicionat clarament i a favor de les revoltes 
democràtiques en alguns dels països esmentats. En altres casos, com passa 
amb Síria, la condemna del règim i de la vulneració dels drets humans no va 
acompanyada d'actuacions més contundents i decidides en l'àmbit polític i 
econòmic. 
  
La gravetat de la situació de Síria requereix d'una actuació més ferma i 
decidida de la comunitat internacional, en general, i de la Unió Europea i l'Estat 
espanyol, en particular, així com de les institucions catalanes, en suport del 
poble sirià realitzant les accions necessàries per afavorir el canvi democràtic a 
Síria. 
 
Per aquests motius, el Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya 
proposa al ple de l'ajuntament l'aprovació dels següents acords: 
 
1. Condemnar les violacions contínues i sistemàtiques dels drets humans i les 
llibertats fonamentals per part de les autoritats sirianes, així com l'ús de la força 
contra civils, les execucions arbitràries, l'assassinat, la persecució, la detenció 
arbitrària, les desaparicions forçoses, l'obstaculització de l'accés a tractament 
mèdic, la tortura, la violència sexual i els maltractament, fins i tot contra els 
nens i en general la brutal repressió que està patint el poble de Síria i exigir el 
ple respecte pels drets humans i per les llibertats d'expressió i manifestació per 
part del Govern de Síria.  
 
2. Expressar la seva solidaritat amb el moviment democràtic sirià i donar ple 
suport a la instauració d'un règim democràtic en aquest país.  
 
3. Expressar el seu suport i solidaritat a tots els ciutadans i ciutadanes sirians 
residents a Catalunya i que donen suport a la mobilització democràtica i 
popular dels seus conciutadans i familiars a Síria.  



 

 

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

 
4. Exhortar el govern de Síria a posar fi immediatament a totes les violacions 
dels drets humans i als atacs contra civils, a protegir la seva població, a complir 
justament les seves obligacions derivades del dret internacional. 
5. Instar les Corts espanyoles i el Govern de l'Estat espanyol per tal que 
condemni la brutal repressió que està patint el poble de Sirià i exigir el ple 
respecte pels drets humans i per les llibertats d'expressió i manifestació per 
part del Govern de Síria.  
 
6. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya i el Govern de l'Estat per tal 
que reforcin la protecció dels drets dels ciutadans sirians que resideixen a 
Catalunya, davant les pressions, la vigilància i les amenaces als seus familiars, 
que rebin per part de personal dels serveis secrets i de l'ambaixada i dels 
consultats de Síria a Espanya. 
 
7. Enviar aquesta moció a l'Ambaixada de Síria a Madrid i al Consolat sirià a 
Barcelona, a l'Associació siri-catalana per la Llibertat i la Democràcia, al 
president del Congreso de los Diputados i als governs espanyol i català.” 
 
 
L’alcalde aixeca la sessió a les 21 hores i 5 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 
 
 
 


