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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 

Identificació de la sessió 
Núm.: 15 / 2012 
Caràcter Ordinari  
Data:  20 de desembre 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 
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 
 

No assisteixen havent excusat la seva absència 
Sara Marcé Adrián, regidora 

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 extraordinària de 
data 8 de novembre 2012.   
 
2.  Resoldre les reclamacions i aprovar definitivament les modificacions 
de les ordenances fiscals per l’any 2013. 
 
3. Aprovar inicialment el Pressupost General per l’exercici 2013 que 
comprèn el pressupost propi de l’Entitat i el pressupost de les empreses 
de Gestió Municipal de Serveis, S.A. i Caldes Habitatge, S.L. 
 
4. Aprovar la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Caldes de 
Montbui per l’any 2013. 
 
5. Aprovar les millores per incapacitat temporal. 
 
6. Aprovar la transferència de l’assignació per a la prestació 
supramunicipal de serveis, corresponent a la participació en els 
ingressos de la Generalitat de l’Ajuntament de Caldes de Montbui a favor 
del Consorci de Viles Termals de Catalunya i del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental. 
 
7. Aprovar la ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci per a 
la Defensa del riu Besòs. 
 
8. Desestimar el recurs de reposició presentat per Pedro Garcia Campaña 
i altres contra la liquidació de les contribucions especials per les obres de 
reurbanització de can Maspons.  
 
9. Aprovar la modificació puntual de la normativa urbanística del Pla 
d’ordenació urbanística (POUM) de Caldes de Montbui, referent a 
l’admissió de l’ús d’estació de servei. 
 
10. Acceptar la renúncia de l’alcalde de l’Ajuntament, Sr. Jordi Solé i 
Ferrando, a les retribucions assignades pel Ple per l’exercici del seu 
càrrec d’alcalde en règim de dedicació exclusiva. 
 
11. Moció. 
- Moció de rebuig a l’avantprojecte de llei orgànica de millora de la qualitat 
de l'educació. 
 
12. Resolucions de l’Alcaldia dictades des de l’última sessió ordinària. 
 
13. Despatx ordinari. 
 
14. Precs, preguntes i interpel·lacions. 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Pren la paraula el senyor Personat: 
“Bé, bon vespre a tothom, benvinguts a l’últim Ple de l’any, i abans de 
començar el Ple, voldria excusar la Sara Marcé, regidora, que per motius 
professionals no pot assistir a aquest ple i evidentment en Jordi Solé que també 
per motius professionals tampoc pot assistir al Ple. 
Dit això, el punt 9 de l’ordre del dia “Aprovar la modificació puntual de la 
normativa urbanística del Pla d’ordenació urbanística (POUM) de Caldes de 
Montbui, referent a l’admissió de l’ús d’estació de servei.” El deixarem sobre la 
taula pel proper Ple, per a un millor estudi. 
Passem doncs al primer punt de l’ordre del dia. 
 
1. APROVAR L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA 
EXTRAORDINÀRIA DE DATA 8 DE NOVEMBRE 2012.   
 
 
Pren la paraula el senyor Personat: 
“Hi ha algun dubte? Alguna pega? S’aprova?” 
 
 
el Ple, per unanimitat dels presents [15 vots favorables dels membres dels 
grups municipals d’ERC (8); de CIU (3); del PSC (2); del PPC (1); i d’ICV-EUiA 
(1)], aprova l’esborrany de l’acta de la sessió anterior del dia 8 de novembre de 
2012. 
 
 
2.  RESOLDRE LES RECLAMACIONS I APROVAR DEFINITIVAMENT LES 
MODIFICACIONS DE LES ORDENANCES FISCALS PER L’ANY 2013. 
 
Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 
 
Pren la paraula el senyor Personat: 
“Bé, passo la paraula al senyor Marañés que ens explicarà els arguments 
d’aquesta resolució” 
 
Pren la paraula el senyor Marañés: 
“Bon vespre, passo a explicar els motius de les desestimacions: en el cas de la 
primera en què vostè sol·licita una rebaixa d’un 50% vull comentar-li que 
actualment, durant els dos primers anys, l’Ajuntament de Caldes ja no cobra, 
per tant entenem que si no cobra no té gaire sentit rebaixar un 50%. 
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En la segona que vostè sol·licitava una rebaixa del 30% en la taxa d’activitats 
per empreses si contractaven dos treballadors, nosaltres vam decidir que el 
premi fos menor i que la contractació fos menor i les taxes contemplaven una 
contractació de tres persones i una reducció del 20%. 
 
I en l’última que sol·licita el fraccionament, les taxes actualment, la gestió està 
delegada a l’Organisme de Gestió Tributaria i ells ja permeten sol·licitar el 
fraccionament. Si s’acompleixen els requisits, es fracciona a qualsevol ciutadà i 
a qualsevol empresa. Per això també queda desestimada.” 
 
Pren la paraula el senyor Personat: 
“Bé, alguna pregunta? Senyora Romano.” 
 
Pren la paraula la senyora Romano: 
“Bé, bon vespre, en tot cas nosaltres el que volíem, o el que creiem, és que 
unes ordenances fiscals no ham de ser estàtica, sinó que en tot cas es podrien 
modificar coses, no? I una de les modificacions era que un empresari que 
vulgui obrir una empresa a Caldes no hagi d’assumir tot el cost abans d’obrir el 
comerç, sinó que se li fraccioni, que això em sembla que la Diputació no ho 
permet, i era aquest el punt que nosaltres... 
En el punt tres que ha dit que desestimava, nosaltres el que volíem era 
modificar una mica el que és tota l’ordenança fiscal. Intentar que hi vinguin més 
empreses al nostre poble i que els inicis que sempre són els més difícils alhora 
d’obrir una empresa, se li faciliti, o sigui que no caldria que tinguessin pagades 
totes les taxes abans d’obrir, sinó repartir-ho i en tot cas l’últim pagament seria 
sis mesos després de tenir l’activitat oberta. Aquesta era la proposta i vostè diu 
que no, ja que no pot tirar endavant perquè ho porta un altre organisme.  
Tan sols vull informar-li que aquestes propostes són tretes d’altres ajuntaments 
i, per tant, sí que són viables.  
Però tot i així ja li comunico que el nostre vot serà en contra, gràcies.” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“Gràcies, bona tarda, bé en tot cas vull explicar el motiu pel qual nosaltres no 
vam presentar al·legacions en aquestes ordenances fiscals. Com saben en el 
procés previ a l’aprovació inicial vam presentar un seguit de propostes, un llistat 
de propostes que enteníem enfocades a atendre la situació especial que estem 
vivint en aquests moments, la situació econòmica. Algunes de les qüestions 
que vam plantejar es van recollir en les  ordenances, d’altres no, aquest va ser 
el motiu pel qual nosaltres vam abstenir-nos en aquest punt -no votar-hi a favor 
ni en contra-, perquè havien recollit algunes de les coses que plantejàvem de 
caràcter més social o de cara a situacions molt especifiques, no?  
De totes maneres enteníem que no tenia sentit si ja havia fet aquests 
plantejaments l’equip de govern i ja havien estat analitzats i respós. En tot cas 
no calia tornar a presentar aquestes mateixes al·legacions de cara a avui, però 
el nostre posicionament al respecte d’aquesta aprovació definitiva serà el 
mateix que llavors, que serà l’abstenció, gràcies.” 
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Pren la paraula el senyor Personat: 
“Moltes gràcies, si no hi ha res més passem a la votació.”  
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  [8 vots 
favorables dels membres del grup municipal d’ERC (8); 6 abstencions de CIU 
(3), del PSC (2) i d’ICV-EUiA (1); i 1 vot en contra del PPC (1)], 
 
   

         ACORDA: 
 

Identificació de l’expedient 
 
Expedient de l’Àrea de Serveis Econòmics número 78/2012 relatiu a l’aprovació 
de la modificació d’ordenances fiscals per l’any 2013. 
 
DICTAMEN 
 
Fets i fonaments de dret 
 
I. El dia 30 d’octubre de 2012 el Ple municipal va aprovar provisionalment la 
modificació de les ordenances fiscals pel proper exercici econòmic. 
 
II. Aquest acord ha estat exposat al públic, segons l’anunci publicat el dia 5 de 
novembre de 2012 en el “Butlletí Oficial de la Província” amb número de 
registre 022012025213, durant el termini de 30 dies hàbils, als efectes de la 
presentació de les reclamacions i/o al·legacions que s’estimin oportunes 
d’acord amb el que disposen els articles 17 i 18 del Text Refós de la llei 
Reguladora d’Hisendes Locals. 
 
III. En virtut del que es disposa a l’article 17.2 del Text Refós de la llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, s’ha publicat anunci d’exposició pública al 
diari “Ara” en data 8 de novembre de 2012. 
 
IV.  Dins del termini d’exposició pública s’han presentat les següents 
al·legacions: 
 
En data 16 de novembre de 2012, la senyora Montserrat Romano Bosch, en 
representació del Grup municipal del Partit Popular de Catalunya, ha presentat 
escrit amb les següents al·legacions: 
 
“Al·legacions 
 
Ordenança fiscal núm. 2 – Reguladora de l’Impost sobre Activitats 
Econòmiques 
 

a) Introduir una reducció directa del 50 % de la quota de la taxa d’activitats 
pels negocis que es donin d’alta durant el 2013. 
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b) Rebaixa d’un 30 % de la taxa d’activitats per les empreses que creïn un 

mínim de dos treballadors durant el 2013. 
 

c) Permetre el pagament fraccionat de la quota de llicència d’obertura de 
l’activitat pels nous empresaris que vulguin obrir un nou negoci, per 
poder-s’hi acollir la quota ha de ser superior a 500 euros.  El pagament 
fraccionat seria en tres períodes: 

1. En el moment de la sol·licitud abonant un 30 % 
2. En el moment de concessió un 40 % 
3. Quan faci sis mesos de l’atorgament de la llicència 

30 %” 
 
 
Cinquè: En relació amb les esmentades al·legacions, reclamacions o 
suggeriments: 
 
A) Es desestima la sol·licitud d’introduir una reducció directa del 50 % de la 
quota de la taxa d’activitats pels negocis que es donin d’alta durant el 2013. 
 
L’al·legació es formula precedida de l’expressió: 
 
“Ordenança fiscal núm. 2 – Reguladora de l’Impost sobre Activitats 
Econòmiques” 
 
S’entendrà que la referència a la taxa d’activitats correspon a la quota relativa a 
l’impost sobre Activitats Econòmiques. 
 
En aquest sentit, l’article 82.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals (TRLRHL), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de 
març disposa que aquells subjectes passius que iniciïn la seva activitat estaran 
exempts de l’impost durant els dos primers períodes impositius.  Per tant, 
aquelles activitats que s’iniciïn l’any 2013 gaudeixen d’exempció de l’impost 
sobre activitats econòmiques durant dos anys.   
 
En el cas que l’al·legació es referís a la taxa liquidada mitjançant l’ordenança 
núm. 22 que regula la intervenció de l’administració en l’activitat dels ciutadans 
i les empreses, anomenada taxa d’activitats, cal indicar que aquesta taxa 
només es liquida quan s’inicia l’activitat.  Aplicar una reducció del 50 % de la 
quota als negocis amb alta al 2013 suposa reduir tota la taxa a la meitat i, en 
conseqüència, els ingressos que genera. 
 
Les tarifes de les taxes no és una decisió que l’Ajuntament pugui prendre 
arbitràriament.   La llei 8/1989, de 13 d’abril, de Taxes i Preus Públics defineix 
les taxes a l’article 6: 
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“Article 6. Concepte 
 
Les taxes són els tributs el fet imposable dels quals consisteix en la utilització 
privativa o l’aprofitament especial del domini públic, la prestació de serveis o la 
realització d’activitats en règim de dret públic que es refereixin, afectin o 
beneficiïn de forma particular a l’obligat tributari, quan els serveis o activitats no 
siguin de sol·licitud o recepció voluntària pels obligats tributaris o no es prestin 
o realitzin pel sector privat.” 
 
En el mateix sentit es pronuncia el Text refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals (TRLRLH) aprovat pel Reial Decret legislatiu núm. 2/2004 de 5 
de març a l’article 20 i següents en el que es defineixen els supòsits en els 
quals l’Ajuntament pot imposar una taxa. 
 
L’article 24 del mateix text legal indica com s’han de fixar els imports de les 
taxes seguint els criteris generals que s’indiquen a l’article 7 de la llei 8/1989 de 
Taxes i Preus Públics: 
 
“Article 7. Principi d’equivalència. 
 
Les taxes tendiran a cobrir el cost del servei o de l’activitat que constitueixi el 
seu fet imposable” 
 
Els informes econòmics que consten en l’expedient posen de manifest els 
costos associats a aquesta taxa amb l’expressió també dels ingressos 
esperats.  Reduir la taxa suposaria allunyar l’ingrés de la despesa prevista 
contravenint el principi general pel qual els ciutadans han de costejar aquells 
serveis que ells provoquin evitant que la resta de la població suporti una 
càrrega, a partir de la seva contribució tributària, per un servei que només rep 
l’interessat. 
 
Es desestima l’al·legació tant si la interpretació és relativa a la quota de l’Impost 
sobre Activitats Econòmiques com si es refereix a la taxa d’activitats. 
 
 
B) Es desestima la sol·licitud de rebaixar un 30 % addicional de la taxa 
d’activitats per a les empreses que creïn un mínim de dos treballadors durant el 
2013. 
 
L’article 88.2 del TRLRHL, en relació a l’Impost sobre Activitats Econòmiques 
estableix: 
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“Article 88. Bonificacions obligatòries i potestatives. 
 
1. ../.. 
 
2. Quan les ordenances fiscals així ho estableixin, s’aplicaran les següents 
bonificacions: 
 

a) ../.. 
b) Una bonificació per creació d’ocupació de fins el 50 % de la quota 

corresponent, pels subjectes passius que tributin per quota municipal i 
que hagin incrementat el promig de la seva plantilla de treballadors amb 
contracte indefinit duran tel període impositiu immediat anterior al de 
l’aplicació de la bonificació, en relació amb el període anterior a aquell. 
L’ordenança fiscal podrà establir diferents percentatges de bonificació, 
sense excedir el límit fixat en el paràgraf anterior, en funció de quin sigui 
l’increment mig de la plantilla de treballadors amb contracte indefinit.” 

 
L’objectiu d’aquesta bonificació és fomentar l’ocupació estable. La proposta de 
modificació de l’ordenança fiscal núm. 2 estableix una bonificació del 20 % de 
la quota de l’impost per aquelles empreses o activitats que incrementin la seva 
plantilla de treballadors indefinits en tres treballadors. 
 
L’Ajuntament considera que es fomenta encara més la creació d’ocupació 
estable si per accedir al benefici fiscal és necessari contractar tres treballadors 
en lloc de dos.  
 
En relació amb el percentatge a bonificar, una reducció del 20 % de la quota 
que les empreses han de pagar es considera un benefici fiscal raonable si es té 
en compte que l’Ajuntament ha de mantenir l’equilibri pressupostari per tal de 
poder fer front als serveis que presta. 
 
Es desestima la proposta. 
 
C) Es desestima la petició de permetre el pagament fraccionat de la quota de 
llicència d’obertura de l’activitat per als nous empresaris que vulguin obrir un 
nou negoci. 
 
L’ordenança fiscal núm. 22 reguladora de la taxa d’activitats estableix que, en 
els casos en els quals el peticionari no sol·liciti autoliquidació en el moment de 
presentació de la sol·licitud, la taxa serà liquidada per l’Administració, que la 
notificarà al subjecte passiu per al seu pagament. 
 
Establir un règim de declaració i ingrés ajornat directament per ordenança fiscal 
no es considera necessari ni procedent entenent que en aquest cas els costos 
associats a la taxa es veurien incrementats pel cost de finançament dels 
capitals ajornats i suposaria un increment de les tarifes. 
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Per altra banda, l’Ajuntament té delegades, des de l’any 2000, les funcions de 
gestió i recaptació de les taxes i impostos relatius a les activitats.  La concessió 
d’ajornaments i fraccionaments és un tràmit previst en l’Ordenança General de 
Gestió i Recaptació de l’Organisme de Gestió Tributària i es pot sol·licitar per a 
qualsevol tribut independentment que siguin activitats o ciutadans. 
 
En virtut d’aquesta delegació, l’ORGT emet la liquidació en el moment de 
concessió de la llicència i la notifica als interessats que disposaran del termini 
que s’estableix a l’article 62 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària i als articles 44 i següents del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol 
pel qual s’aprova el Reglament General de Recaptació per al seu pagament 
sense perjudici que sol·licitin a l’Organisme de Gestió Tributària l’ajornament 
que considerin oportú.   
 
Vist, per tant, que el tràmit de concessió de fraccionaments o terminis és un 
tràmit competència de l’Organisme de Gestió Tributària que ja s’està duent a 
terme en els casos que es sol·liciti i que no es considera procedent concedir 
d’ofici un ajornament que incrementaria l’import de les tarifes de la taxa, es 
desestima la proposta. 
 
En el cas que s’hagin presentat altres al·legacions dintre del termini d’exposició 
pública per altres canals administratius i que encara no hagin estat trameses a 
l’ajuntament serà necessari donar resposta a les mateixes afegint la seva 
estimació o desestimació en el present acord. 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 17.3 del text refós de la Llei reguladora 
de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord definitiu següent: 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer.  Aprovar definitivament la modificació de l’Ordenança General de 
Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que 
haurà de regir per a l’exercici 2013 i següents.  
 
Segon.  Aprovar l’eliminació dels textos de les ordenances següents per 
incorporació de les tarifes i els aspectes substantius que contenien en les 
ordenances núm. 10 i 12: 
 
- Ordenança fiscal núm. 13 – Reguladora de la taxa per la instal·lació de 
quioscos en la via pública. 
 
- Ordenança fiscal núm. 14 – Reguladora de la taxa per parades, barraques, 
casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terreny d’ús públic i 
indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic. 
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Tercer.  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2013 i següents la 
modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen: 
 
- Ordenança fiscal núm. 1 – Reguladora de l’Impost sobre béns immobles. 
 
- Ordenança fiscal núm. 2 – Reguladora de l’Impost sobre Activitats 
Econòmiques. 
 
- Ordenança fiscal núm. 3 – Reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció 
mecànica. 
 
- Ordenança fiscal núm. 4 – Reguladora de l’Impost sobre l’increment del valor 
dels terrenys de naturalesa urbana. 
 
- Ordenança fiscal núm. 5 – Reguladora de l’Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres. 
 
- Ordenança fiscal núm. 8 – Reguladora de la taxa per serveis especials de 
policia per  vigilància i altres motivats per espectacles públics, grans transports 
o situacions extraordinàries. 
 
- Ordenança fiscal núm. 9 – Reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua. 
 
- Ordenança fiscal núm. 10 – Reguladora de la taxa per l’ocupació i l’ús 
ocasional del domini públic local. 
 
- Ordenança fiscal núm. 11 – Reguladora de la taxa per les entrades de 
vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per aparcament, 
càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena. 
 
- Ordenança fiscal núm. 12 – Reguladora de la taxa per l’ocupació i l’ús periòdic 
del domini públic local. 
 
- Ordenança fiscal núm. 15 – Reguladora de la taxa pel servei de clavegueram. 
 
- Ordenança fiscal núm. 16 – Reguladora de la taxa per retirada de vehicles 
abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública. 
 
-  Ordenança fiscal núm. 17 – Reguladora de la taxa per expedició de 
documents administratius. 
 
- Ordenança fiscal núm. 18 – Reguladora de la taxa per la prestació de serveis 
en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis funeraris de 
caràcter local. 
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- Ordenança fiscal núm. 19 – Reguladora de la taxa per recollida, transport, 
tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans. 
 
- Ordenança fiscal núm. 20 – Reguladora de la taxa per la tinença, captura i 
manutenció d’animals domèstics. 
 
- Ordenança fiscal núm. 21 – Reguladora de la taxa per llicències o la 
comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme. 
 
- Ordenança fiscal núm. 22 – Reguladora de la taxa per la prestació de serveis 
d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través 
del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable 
i pels controls posteriors a l’inici de les activitats. 
 
- Ordenança fiscal núm. 23 – Reguladora de la taxa per visites als museus i la 
realització de tallers educatius. 
 
- Ordenança fiscal núm. 25 – Reguladora de la taxa per ocupacions del subsòl, 
el sòl i la volada dels immobles municipals de domini públic local. 
 
Quart. Indicar que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i 
Recaptació dels ingressos de dret públic municipals a què es refereix l’acord 
primer, és coincident en tot allò que constitueix prescripció legal d’obligatòria i 
general aplicació amb el model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat 
al Butlletí Oficial de la Província de 28 de setembre de 2012. 
 
Cinquè. Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2013, seran objecte de publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província sota els criteris següents: 
 
1) Es publicarà la relació d’Ordenances que es deroguen i s’aproven per primer 
cop. 
 
2) Es publicarà el text íntegre de les ordenances fiscals o dels articles que 
resultin modificats segons s’indica en l’article 17 del text refós de la llei 
Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, per aquelles Ordenances que no són coincidents amb el model 
aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província 
de 28 de setembre de 2012. 
 
3) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria 
per part de l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model 
proposat i aprovat per la Diputació de Barcelona per aquelles Ordenances, el 
text de les quals és coincident amb el model aprovat per la Diputació de 
Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 28 de setembre de 
2012. 
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4) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de 
Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 28 de setembre de 
2012, es farà pública l’adaptació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i 
Recaptació dels ingressos de dret públic municipals. 
 
5) Es publicaran íntegrament les ordenances fiscals que hagin incorporat tarifes 
i altres elements que es regulaven per altres ordenances fiscals que s’eliminen. 
 
Els acords definitius d’imposició i ordenació de tributs, així com els relatius a la 
derogació, aprovació i modificació de les Ordenances fiscals es publicaran en 
el Butlletí Oficial de la Província segons determina aquest acord i s’aplicaran 
des de l’1 de gener de l’any 2013. 
 
Contra els presents acords definitius d’imposició i ordenació de tributs i de 
modificació d’Ordenances fiscals podran els interessats interposar recurs 
contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats des del dia 
següent al de publicació d’aquests acords i de les Ordenances en el Butlletí 
Oficial de la Província. 

 
 
3. APROVAR INICIALMENT EL PRESSUPOST GENERAL PER L’EXERCICI 
2013 QUE COMPRÈN EL PRESSUPOST PROPI DE L’ENTITAT I EL 
PRESSUPOST DE LES EMPRESES DE GESTIÓ MUNICIPAL DE SERVEIS, 
S.A. I CALDES HABITATGE, S.L. 
 
Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 
 
Pren la paraula el senyor Personat: 
“Bé, passo la paraula una altra vegada al senyor Marañés, que intentarà 
explicar breument aquest balanç.” 
 
Pren la paraula el senyor Marañés: 
“Bon vespre de nou, si de cas us faré un breu resum dels pressupostos.  
Començarem dient que són uns pressupostos de contenció respecte als de 
l’any anterior. I en termes globals incrementen un 1’42%, tenint en compte que 
l’efecte de la pujada de l’IVA ja és el 3%.  
Hem aconseguit reduir la despesa corrent en un 2’88% que equivaldria a uns 
475.000 euros. Aquesta reducció ve donada per la reducció de la despesa 
financera en gairebé un 17% i també la reducció amb amortitzacions de 
préstecs de gairebé un 20%. 
Totes aquestes reduccions ens han permès que la despesa corrent, amb béns, 
i les transferències corrents s’hagin pogut incrementar per poder realitzar les 
activitats i serveis que es presten actualment.  
En els ingressos corrents, a part dels establerts per les ordenances fiscals, hem 
incorporat dues subvencions, una és la de la Diputació per 150.000 euros, i 
l’altra la del PUOSC per 120.000 euros. 
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Tancarem segurament amb una ràtio d’endeutament aproximat del 59% aquest 
any 2011. Venim d’una ràtio el 2011 d’un 59% i el 2012 l’acabarem amb un 
53%. 
Cal remarcar també que actualment l’Ajuntament té pagades totes les factures 
aprovades, es a dir que anem al dia de pagaments amb factures aprovades. 
Aquests pressupostos també han passat la Llei d’estabilitat pressupostaria i 
sostenibilitat financera. I també compleixen la regla de despesa que va aprovar 
recentment el Govern. 
 
Pel que fa a temes de despesa social; la despesa en benestar a augmentat 
amb més d’un 16%. La partida d’atenció social és qui rep el major augment, en 
total són més de 37.800 euros. 
Foment d’ocupació aquest any passa de 30.000 a 80.000 euros. 
 
Pel que fa al tema d’inversions estan previstes realitzar les principals inversions 
-per no entrar en detall de totes- en el pont d’accés a les Cremades, el cost del 
qual, per l’Ajuntament, serà 0; l’Avinguda Pi i Margall que es subvencionarà 
principalment amb subvenció de Llei de Barris i PUOSC; i la resta són 
inversions de menor quantia, com podrien ser l’ascensor per l’accessibilitat del 
Molí de l’Esclop i projectes d’obres diverses.  
 
Cal que quedi clar que totes aquestes inversions es realitzaran sempre i quan 
el romanent o la liquiditat de l’Ajuntament ho permeti; sinó segurament passarà 
com aquest any que degut a la situació, al final no hem fet cap inversió per no 
ofegar més l’Ajuntament.” 
 
Pren la paraula el senyor Personat: 
“Bé, una aclariment, s’ha fet el carrer Font i Boet i Mestre Gregori Montserrat, i 
també el Molí de l’Esclop i altres inversions, importants potser no, però s’han fet 
inversions també durant el curs de l’any. 
Alguna pregunta? Senyor Pau.” 
 
Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“Molt bé, moltes gràcies. Primer hi ha una pregunta abans de fer les preguntes. 
Una cosa una mica millor que altres anys és que hem rebut un Exel, algun full 
de càlcul amb Exel, podia ser amb un altre format però un full de càlcul. Abans 
ho rebíem tot amb PDF i era realment difícil de treballar. Però només hem rebut 
un parell, la majoria d’informació numèrica continua arribant amb format PDF i 
és complicat de treballar. Tenint en compte el temps que tenim per analitzar-ho, 
doncs es fa realment difícil. 
L’altre, l’estat d’execució del pressupost del 2012 que nosaltres tenim és a 30 
de juny de 2012, jo no sé si heu treballat vosaltres amb aquest estat 
d’execució, per elaborar el nou pressupost. Suposo que teniu més informació 
que nosaltres. Jo no en tinc més -això d’entrada- aleshores què podia fer? 
Podia fer com altres anys que he anat mirant totes les partides i dir-vos en 
quines estic més d’acord i menys d’acord, però seria repetitiu i, com us deia, 
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amb la dificultat d’anar traspassant coses de PDF a fulls de càlcul se m’ha fet 
realment difícil. 
Em sorprèn, encara que ho ha explicat el regidor, que tinguem en aquesta 
època un pressupost més elevat que el de l’any passat, en el qual els impostos 
i les taxes, si no pugen en global, baixen lleugerament, i on pugen  més són les 
transferències de capital. D’on venen tantes transferències de capital?   
Ens agradaria saber quins són aquests passius finances.  
 
Trobo a faltar un any més la llarga promesa de fer pressupostos participatius. 
Cada any en parlem, cada any us proposo fer, petites passes, posar a la 
participació ciutadana les partides d’inversions, algunes inversions, alguna part 
del pressupost, res de res, continua sent una assignatura pendent la 
participació en els pressupostos. 
Les inversions, més de 6.000.000 d’euros en inversions, que si haguessin estat 
participatives, en els pressupostos potser ens enduríem alguna sorpresa.  
Cal en aquesta època fer remodelar l’Avinguda Pi i Margall? Cal fer el pont del 
Remei? El pont de la riera vull dir? Potser sí, però són les prioritats que tenim a 
Caldes? 
Podríem parlar també dels projectes i estudis que s’encarreguen en inversions 
com la plaça de la Font del Lleó, els safareigs, Pi i Margall, el pont, etc. són 
necessaris ara en aquests moments? Podríem parlar de les diferents partides 
en les quals no veig clar que es doni importància o prou importància al que jo 
voldria.  
 
Podríem detallar, com he fet altres anys, però hi ha una partida que justificareu 
com heu justificat altres vegades i que marca la filosofia de tots els 
pressupostos -cosa que també he trobat a faltar en l’explicació del regidor-. 
Molts números de com ens adaptem a la Llei, com ajustem pressupostàriament 
i com pugem algunes partides d’una manera important, d’acord, però falta una 
filosofia general que els inspiri. Suposo que m’ho explicareu ara. 
Hi ha una partida que és la que jo anomeno la partida de la vergonya. La 
vergonya, la vergonya que ens hauria de fer que en el pressupost es disminuís, 
que la partida de cooperació internacional un any més continuï a les taxes que 
està. Que no és que haguem retallat la partida, la partida de cooperació 
recordeu que fa anys que aquest Ajuntament es va adherir al compromís de les 
Nacions Unides de l’any 72. Nosaltres ho vam fer més tard, per destinar el 
0’7% dels ingressos corrents a cooperació internacional. Això s’ha estat fent 
aquí a Caldes durant molts anys. El 0’7% no és una quantitat fixa, per tant si el 
pressupost baixa, la quantitat baixa, si el pressupost puja, la quantitat puja. 
Però és que l’any passat ja ho veu reduir al 0’35% i aquest any no heu fet cap 
canvi en aquest sentit. Em direu, em justificareu: “és que fem cooperació 
interna en lloc de cooperació externa”,  no, no si val, no si val.  
La cooperació internacional és quelcom que denota o demostra el tarannà i els 
principis d’un municipi. No és una partida gratuïta perquè ens agrada fer 
aquesta partida, la podem fer o podem deixar de fer-la. No és un caprici. 
Parlem de cooperar amb països que no estan passant una crisi, no estan 
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passant una crisi com nosaltres. Estan en permanent crisi des de fa anys, 
dècades.  
Són països que no tenen comparat qualsevol índex de benestar social, 
econòmic, educatiu, cultural ni de salut amb aquests països i nosaltres, en la 
pitjor de les nostres crisis, estem cent vegades, centenars de vegades millor 
que ells.  
Si nosaltres com a societat i des del municipi representants d’aquesta societat 
defugim d’aquesta cooperació internacional, que hem de recordar que la 
cooperació és cooperar amb els països, amb la gent dels països en els seus 
països, no és la caritat, no és caritat ni caritat mal entesa, és cooperar perquè 
ells puguin desenvolupar-se en tots els aspectes que abans esmentava. 
Abandonar això i deixar-ho a les misèries que ho estem deixant, no solsament 
l’Ajuntament de Caldes sinó l’Ajuntament, la Generalitat, l’Estat, la rebaixa de 
cooperació internacional en l’Estat Espanyol és més del 80%. S’ha rebaixat 
més del 80% del que s’estava destinant anys enrere.  
Això és un índex nefast de qualitat de la nostra societat. I per això he volgut 
concentrar la meva negativa en aquests pressupostos per aquest punt. Aquest  
punt que crec que no és una qüestió econòmica, és una qüestió de principis, de 
prioritats. Podríem, podem, hem de dotar com a mínim el 0’7% del nostre 
pressupost a cooperació internacional. Parlar-vos de si destinem més o menys 
a un carrer, a una biblioteca, a un pont, als serveis que es donen aquí Caldes 
fa vergonya quan hem fet aquesta rebaixa ja per segon any consecutiu. Fa poc, 
algú va obrir un calaix i va treure uns cartells de fa vint anys, en els quals 
s’estava fent una campanya per aconseguir el 0’7% a l’Ajuntament de Caldes, 
algú amb previsió o pensant-se que potser algun dia fallaria o per no llença res, 
va guardar aquests cartells que ara tornen a ser vigents. Els hem vist durant la 
Fira de Nadal aquí Caldes. Això, torno a repetir, és lamentable i vergonyós.” 
 
Pren la paraula el senyor Personat: 
“Moltes gràcies, fem la ronda i llavors contestem totes les preguntes. Senyora 
Romano, si us plau” 
 
Pren la paraula la senyora Romano: 
“Bé, per la nostra part aquests pressupostos un cop hem tingut tota la 
documentació i el poc temps que hem tingut, entenem que aquests 
pressupostos no reflecteixen la realitat ni del nostre poble, ni de les nostres 
famílies, ni del nostre país.  
Creiem que a Caldes, l’equip de govern, veu que les vaques són grosses i no 
retallem partides que nosaltres creiem que hauríem de retallar i posant-se 
seriosos, no retallar sinó posant-se a pensar com disminuir partides que 
nosaltres creiem que es podrien reduir tranquil·lament sense cap mena de 
problema. 
Quines són aquestes partides? Doncs per dir-ne algunes, la partida de Festa 
Major, que la tornem a augmentar el pressupost i ja pressupostem 105.000 
euros. Creiem que Caldes podria tenir una bona Festa Major, tenir més 
imaginació i no gastar potser tants diners.  
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També ens estem gastant 40.000 euros amb comunicació local, crec que tenim 
noves tecnologies, creiem que la publicitat es pot fer de moltes maneres i 
aquesta partida any rere any també va creixent. 
 
També ens trobem que tenim una partida amb 40.000 euros de serveis externs 
per Serveis Territori, tenim una altra partida de 52.000 euros per serveis 
externs de Serveis Generals, creiem que totes aquestes partides seria bo que 
el govern medités si els podíem estalviar.  
Nosaltres estem segurs que hi hauria mil maneres per poder reduir aquestes 
partides, que creiem que la situació actual de les nostres famílies i del país, 
s’haurien de retallar. 
Per altra banda, el senyor regidor ens ha comentat que ha augmentat un 16% 
la partida de política social, que són uns 37.000 euros, però jo li estic dient aquí 
unes quantitats que potser si les retalléssim, aquesta partida de Serveis Socials 
podria augmentar. 
També creiem que podria augmentar el tema de la subvenció que se li dóna a 
les Ampes de les escoles ja que realment les Ampes actualment també s’estan 
trobant amb moltes dificultats, amb moltes famílies que tenen necessitats i 
vostès tampoc han augmentat aquesta partida. 
També creiem que hauria d’asseure amb totes les entitats socials com Cáritas 
o Creu Roja -que ja sé que tenen convenis-, però en tot cas seria una bona 
època per seure amb aquestes entitats i donar-les més ajuts, que no els hi 
donen sinó que els hi congelen les partides. 
Per tant, nosaltres només ens queda fer una pregunta en relació amb el tema 
d’inversions. Senyor regidor, ens podria dir què ens deuen encara de la Llei de 
Barris, de les inversions anteriors? I si no considereu que són molt agosarats 
en posar que cobrarem totes aquestes subvencions i, per tant, podreu fer 
aquestes inversions que nosaltres creiem que serà molt difícil durant aquest 
any. 
Per tant, el nostre vot serà contrari perquè entenem que els pressupostos de 
l’Ajuntament de Caldes no són realistes ni amb el poble, ni amb la ciutadania, ni 
amb les persones, ni amb el país, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor Personat: 
“Bé, gràcies, senyora Coll si us plau.” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“Bé, gràcies, en la nostra intervenció volíem comentar qüestions de concepte 
en l’elaboració del propi pressupost, més que entrar a un seguiment de partida 
per partida, que a més a més seria bastant inaguantable, no?  
En el mes de setembre a la Comissió Informativa el nostre grup va sol·licitar el 
estat d’execució del pressupost i volíem, igual que vam fer amb les ordenances 
fiscals, poder fer un treball de proposta en positiu de cara a aquest pressupost 
del 2013, es a dir, fer propostes des del nostre posicionament de cara al que 
haurien de ser les prioritats pressupostàries per l’any vinent. 
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Vam sol·licitar que ens passessin més endavant la previsió d’ingressos un cop 
aprovades les ordenances fiscals. Perquè quan vam debatre inicialment les 
ordenances fiscals enteníem que es dóna el primer pas per definir quines seran 
les polítiques que es podran fer, perquè la política recaptatòria que decideixi 
prendre o la postura, que en aquest sentit prengui l’Ajuntament, definirà les 
possibilitats de tirar endavant determinats projectes o polítiques públiques. 
 
Malgrat això fins no fa massa no vam disposar de la documentació en aquest 
sentit i alguna ja comentava abans el regidor d’Iniciativa que són dades que no 
reflecteixen la situació, es a dir, si mirem coses d’abans de l’estiu sabem també 
que les execucions pressupostaries municipals esdevenen molt més després 
de l’agost, es a dir, es gasta més en aquestes èpoques. Això dificulta la 
possibilitat de veure quina és la situació que hem viscut en aquest any 2012, 
com a mínim tenen una petita fotografia, no? La possibilitat de no tenir tampoc 
la previsió d’ingressos a temps, també, no ens va permetre de poder fer un 
treball seriós de cara a poder fer propostes. 
És cert, han explicat vostès que aquests pressupostos, que avui porten a 
aprovació, contempla la legalitat vigent, és a dir, la Llei d’Estabilitat 
Pressupostaria. Això entenem que tampoc pot ser d’altra manera, es a dir, per 
poder-los portar en aquest plenari, per poder-los aprovar avui, obligatòriament 
han de complir aquests preceptes. 
 
Per una banda hi ha aquesta dificultat de poder participar en positiu. Jo crec 
que el moment actual ho requereix. Que tots pensem quines han de ser les 
millors propostes que ajudin a sortir d’aquest forat en què estem o com a mínim 
que aquest forat sigui al més passable possible. 
Elaborar un pressupost municipal en el moment que estem, que sigui copiar i 
canviar alguna casella, “aquí pujo mil euro, aquí en baixo mil” no hauria de ser 
potser el plantejament que aquests moments requereix el pressupost. Hauríem 
de poder ser capaços -nosaltres estem disposats i així ho repetim- d’agafar de 
zero el pressupost i dir: ”què podem fer?” òbviament zero, zero és impossible, 
hi ha compromisos, hi ha obligacions legals, contractes vigents, licitacions que 
estiguin fetes, etc. que això no ho pots obviar, però sí que és cert que hi ha tot 
un marge pressupostari que permetria fer girar cap a determinades prioritats 
polítiques que es poguessin decidir en aquest plenari. 
En aquest sentit tornem a llençar la proposta de poder fer aquest buidat del 
pressupost, no agafar un Exel o el format que sigui i modificar caselles, sinó 
agafar i dir “quines són les polítiques que hem de prioritzar en aquest moment 
en el nostre poble” i a partir d’aquí ompli les caselles d’acord amb les 
necessitats que hi ha. 
 
Hi ha algunes caselles d’aquests fulls de càlcul, diguéssim, o d’aquests PDF 
que hem rebut que també volíem no deixar passar aquest plenari per anomenar 
i malgrat ens repetirem del que ha dit el company d’Iniciativa, creiem que 
partides com el 0’7%, que és un percentatge, no una quantitat sinó un 
percentatge, haurien d’estar en aquest pressupost contemplats. 
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 El que no hem de fer o entenem nosaltres és que l’arbre no ens deixi veure el 
bosc, no? Es a dir; si aquest compromís, un compromís pres de fa molts anys, 
va lligat a uns ingressos corrents. L’excusa de la situació econòmica no afecta 
perquè si aquests ingressos són menors, aquest percentatge lògicament és 
menor i s’hi ha dificultats per arribar, podríem tenir propostes, com gastar 
menys en telefonia i poder dedicar l’estalvi a qüestions com les polítiques de 
cooperació. 
Diguem les prioritats, així en quatre línees que hem pogut sentir en la 
intervenció del regidor ens deia que aquests pressupostos aportaven més 
recursos a polítiques socials. Clar, amb això nosaltres no en tenim prou, que 
els pressupostos, què són un pressupost? És a dir, pressuposem el que 
gastarem, diguin que gastarem 5.000 o 10.000 o el que sigui en polítiques 
socials, quan estàvem aprovant els comptes de Nadal del 2011 vam veure que 
no havien esgotat les partides, es a dir, estàvem amb un estat d’execució del 
50% aquestes partides. Doncs aquí en un plenari podríem dir: “ens gastarem 
10 milions d’euros en polítiques socials” i al llarg de l’any ens en gastem 10.000 
euros. Dit que ens gastarem molt, però bé, quedarà molt maco el titular, però la 
gent del carrer ni ho veurà, ni se n’assabentarà de si aquest pressupost 
contemplava o no contemplava majors recursos per a polítiques socials. 
Vull recordar al regidor també, tant el d’hisenda com el de polítiques socials, 
que ja vam dir, nosaltres havíem portat propostes en aquest plenari 
relacionades amb els recursos estalviats en vagues que havien fet els 
treballadors, etc. que es dediquessin a política social. Vull recordar que 
d’aquests recursos vam dir: “és una pena perquè si no es gasten”. És una crida 
que també vam fer en aquell moment, ja vam tenir una reunió que ho vam 
parlar i vam demanar que es destinin els recursos i que arribin a la gent del 
carrer. Creiem que això és fonamental. O sigui, veiem com a positiu el fet que 
s’incrementi. A nosaltres ens agradaria que s’incrementés més perquè creiem 
que les necessitats són molt grans en aquests moments, però ja que es posen 
aquests recursos, que traspassin la porta de l’Ajuntament i arribin a les 
persones i a les famílies que més ho necessiten, que malauradament són molts 
els nostres veïns i veïnes que es troben en aquesta situació. 
 
No volia entrar en partides, volia entrar en un concepte més global del 
pressupost, perquè creiem que mirar número per número entraríem en un 
debat, però sí que hauríem de poder entrar en quines són veritablement les 
prioritats que marca aquest pressupost de cara a les polítiques públiques que 
es portaran a terme l’any 2013.  
Trobem a faltar que realment hagi hagut aquest debat de mirar de zero el que 
tenim, un zero teòric perquè som conscients que això legalment és impossible, 
però sí de pintar el mapa buit i posar allà on creiem que és més important i que, 
a més a més, puguin donar fruit  aquests recursos. 
I demanar o fer un prec, independentment de la intervenció respecte al 
pressupost, que allà on s’hagin posat recursos, especialment aquests, a mi si 
els recursos en telefonia i això no se’ls gasten millor que millor, però els 
recursos que hagin previst en polítiques socials, que quan acabem l’any hagin 
arribat a les famílies que ho necessiten. Gràcies” 
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Pren la paraula el senyor Personat: 
“Bé, moltes gràcies, senyora Maria quan vostè vulgui.” 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Molt bé, començaríem la nostra intervenció fent un breu recordatori d’algunes 
coses que han passat aquest any en relació amb el pressupost, que si més no, 
des del punt de vista del grup municipal de Convergència i Unió ens fa veure el 
futur de manera molt esperançadora. Crec que coses que fa temps que venim 
reiterant s’han repetit. Nosaltres creiem que hi ha hagut una millora substancial, 
doncs van canviant i, a més a més, em dóna la impressió a tots plegats que 
encara poden millorar més. El passat 6 de novembre, i crec que amb temps 
suficient, el regidor d’hisenda va informar que s’estava treballant en els 
pressupostos, la veritat és que sense cap documentació i una mica a cegues 
nosaltres el 29 de novembre vam fer arribar algunes consideracions i també 
algunes preguntes.  
També vam demanar l’estat d’execució del 2012, si més no, per saber el punt 
de partida que havíem proposat pel 2012, si s’estava complint o no. Ens vam 
trobar amb el regidor el dia 5 de desembre i vam compartir unes primeres 
qüestions i la veritat és que tota la informació rebuda i el tracta i la facilitat en 
compartir i començar a treballar de manera activa, col·laborativa i participativa, 
sobre aquest procés. Volíem aprofitar aquesta intervenció per donar-los les 
gràcies.  
Creiem que això ha contribuït a facilitar la nostra feina. Nosaltres bàsicament el 
que demanem sempre és això, poder treballar bé, podem estar a favor, podem 
estar en contra, però el que volem és treballar bé i representar de manera 
oportuna els nostres ciutadans. A vegades per fer això ens hem d’anticipar, a 
vegades hem d’agafar la iniciativa. Jo crec que el que a vegades també li 
manca a l’oposició és anticipació, iniciativa. No hem de ser reactius només, 
sinó també ens hem d’anticipar. Jo crec que ho estem aconseguint darrerament 
i també la senyora Coll ha fet referència en relació amb les taxes, o per 
exemple el mateix fet de les al·legacions que va presentar la regidora del PPC 
també és una prova. 
Per tant, en aquest sentit ens sentim satisfets, a més a més hem pogut 
demanar coses concretes a tots els regidors en determinats temes i per bé que 
no en totes les respostes hem quedat convençuts, sí que hem pogut compartir. 
 
Això també, la seva intervenció i l’intercanvi d’informació que hem tingut ens 
reafirma i ens dóna més convenciment sobre la qualitat tècnica amb la qual es 
fan els pressupostos, el compliment de la Llei –d’això estem tranquils-, però 
crec que si tots els regidors -crec que seria un bon exercici- no utilitzem el 
pressupost com un instrument de planificació veritable, sinó que com 
esmentava la regidora del Partit Socialista, al final sembla que l’exercici que 
fem és agafar l’Exel any rere any i anar revisant les partides una a una, quan 
veritablement un pressupost és un exercici de planificació i, per tant, hem de 
ser capaços de canviar partides, hem de ser capaços de canviar prioritats, hem 
de ser capaços de canviar el rumb de les coses que volem fer, perquè no deixa 
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de ser el pressupost, no un document tècnic ni un Exel, sinó una declaració de 
principis. 
Entre les propostes que vam sotmetre a consideració i que molt atentament ens 
van respondre, hi havia aspectes en relació amb com s’havien calculat els 
ingressos previstos. També vam considerar i vam fer algunes propostes, o si 
més no, aclariments sobre els estalvis previstos pel 2013, es a dir, quines 
mesures d’austeritat concretes es proposaven pel 2013? 
I encara hi ha més, hi haurien alguns grans temes d’aquells que no ens podem 
saltar mai, que ens hauríem de començar a seure per compartir els principis 
amb els quals els volem treballar; la Festa Major, temes de cultura, les 
inversions, no haurien de ser només un tema matemàtic, sinó també un 
instrument de col·laboració i de planificació perquè, a més a més, tot això que 
decidim, tot allò que fem no només repercuteix en l’any en curs, sinó que és 
quelcom que va més enllà i que afecta a les persones que estem en el nostre 
municipi més enllà de la durada d’un any natural o d’una legislatura. 
 
Els ingressos s’han valorat en base a l’estat d’execució del 2012, si més no, és 
com ens va comentar el regidor que s’havia fet. Tot i això, nosaltres continuem 
considerant que aquests ingressos són excessivament optimistes, tenint en 
compte encara la situació de provisionalitat de la liquidació del 2012. 
 
També ens agradaria posar sobre la taula el fet que en els últims sis anys 
diferents capítols vinculats als impostos directes, indirectes i taxes podem 
considerar que han anat creixent d’una manera lineal d’acord amb l’IPC, 
d’acord amb els índex que vulguem, però d’alguna manera els hem d’associar 
també a l’impacte que tenen a la població.  
La població a Caldes no ha crescut al mateix ritme que aquests ingressos que 
esperem i, per tant, el pes que han de suportar els ciutadans de Caldes dels 
impostos directes, indirectes i de les taxes és cada any superior. Per posar un 
exemple la suma de tot el que s’ingressa amb impostos directes del 2008 ha 
passat de 446 euros per habitant a 482 en aquest pressupost del 2013. Amb 
les taxes i altres ingressos ha passat de 235 a 389 per habitant, i en canvi els 
impostos indirectes s’han reduït de 36’4 a 11’6 en aquest cas concret la 
conjuntura econòmica sí que faria entendre aquesta disminució en aquest 
capítol 2 últim que hem esmentat, però sí que és cert que aquesta disminució 
des d’un punt de vista social és la menys justa i, per tant, caldria valorar si és 
amb els altres impostos que hem de recuperar els que han disminuït d’aquests. 
Temes al voltant de la disminució de la construcció, etc.  
 
Pel que fa a la despesa tampoc hi ha canvis substancials. En aquest sentit 
nosaltres havíem aportat dues consideracions per valorar: una era la 
racionalització de la despesa, en què podíem ser més austers? I l’altre que 
també la vam comentar en l’anterior Ple quan es va aprovar el contracte del 
servei de neteja dels edificis públics, revisar els contractes que tenim vigents, 
alguns d’aquests contractes tenen clàusules que ens obliguen a l’increment de 
la despesa a partir de determinats valors de l’IPC, etc.  
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Seria bo poder revisar tots aquests contractes que tenim vigents i veure si 
realment té sentit mantenir aquest tipus de contractes que segurament estan 
fets o estan prorrogats des d’un punt de vista d’una altra època de major 
bonança. 
Aquí sí que vam identificar algunes partides que valia la pena revisar -de tota 
manera jo crec que no es tracta d’entrar justament en partides concretes com 
comentaven els companys perquè aquí vam identificar com el telèfon, el 
material d’oficina...- més per una qüestió d’austeritat, es a dir; què fa 
l’Ajuntament per estalviar-se determinats diners que són dels ciutadans, que no 
pas per un tema de quadrar números. Ens semblava que era important fer 
aquesta reflexió. 
També en aquest sentit, nosaltres vam identificar també alguna altra despesa 
que creiem que hauria de ser susceptible de ser valorada o si més no hauria de 
respondre a una política clara de comunicació. Simultàniament tenim una 
despesa interna elevada quan a despesa corrent i a despesa de personal al 
voltant de temes de comunicació i al mateix temps ens gastem 79 mil euros 
estant al Consorci de la TDT, llavors, no és un tema només de diners, sinó de 
quina és la política de comunicació que vol tenir l’Ajuntament? fins a on vol 
arribar? Com vol adreçar-se als ciutadans? Com vol adreçar-se a les cases? Hi 
ha coses que ens les podem estalviar i no és un tema només econòmic. La 
suma de tot això representa l’1’1% del total del pressupost corrent i, per tant, 
ens gastem molt més en comunicar que en cooperació. I creiem que això no és 
un tema de números, és un  tema del valor que li donem al que volem que 
expressi el nostre pressupost com instrument de planificació i com instrument 
polític.  
Així doncs algunes d’aquestes despeses que nosaltres havíem proposat de 
rebaixar no s’han rebaixat. Tot i que a nosaltres ens semblava que es podia fer, 
com hem dit, només que fos per fer un exercici de compartir amb la població 
l’austeritat que a tots se’ns demana. I com dèiem, no és un tema de quadrar 
números, sinó també és una qüestió d’imatge i de compromís amb la 
ciutadania. 
Això també té a veure amb les inversions dels darrers anys. Algunes de les 
inversions que fem i que fan tots els pobles segurament, acaben repercutint de 
manera molt evident en l’increment de la despesa corrent fixa.  
Fem un edifici i els deu anys següents, ens l’ha pagat el Plan Zapatero, molt 
bé, fantàstic, en el fons surt de les nostres butxaques. I estem molt contents 
perquè hem aconseguit uns diners que venen de fora i hem fet un edifici. Aquell 
edifici incrementa la nostra despesa amb persones, amb neteja, amb 
manteniment, amb llum, amb telèfon i tot aquest impacte econòmic no el tenim 
en compte quan decidim aquella inversió i tampoc tenim en compte quin és el 
retorn que tenim. Què reben els ciutadans a canvi d’haver pogut fer aquella 
inversió? L’equilibri entre les inversions i el que després ens representen de 
despesa corrent sistemàtica cada any i que queda en els nostres pressupostos 
i tampoc sabem al final quin retorn en tenim? Què hi guanya la ciutadania? 
En altres despeses, un cop hem parlat amb alguns dels regidors de cada àmbit, 
i, tot i les explicacions, sí que creiem que valdria la pena entrar una mica més a 
fons.  
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Sabem que és un tema delicat parlar de la Festa Major i la liquidació del 2012 a 
estat superior al pressupost que s’ha previst pel 2013, la qual cosa també 
agraïm perquè creiem que segons com es facin les coses es pot reduir. Hem 
de pensar que un cop pressupostada pel 2013 i saben el número d’habitants 
que tenim a Caldes, doncs el que ens costa per habitant la Festa Major són 6 
euros. És una xifra molt petita i segurament molt senzilla però segurament no 
hem preguntat mai als ciutadans si és això el que es volen gastar per a la Festa 
Major o es volen gastar alguna cosa més o si es senten recompensats pel que 
reben durant aquells dies.  
Evidentment en els costos aquests no hi ha sumat els esforços humans de 
totes les entitats que hi participen, si s’haguessin de sumar evidentment el valor 
afegit seria molt més gran. I, per tant, s’ha d’agrair aquest esforç que fan les 
associacions. 
 
Algunes coses que també ens agradaria fer notar i que no s’han recollit al 2013 
és el tema de la reducció del consum elèctric per la posada en marxa de la 
planta de biomassa pel 2013. Nosaltres no entenem per què no s’ha recollit en 
el pressupost de despesa de consum elèctric que en algun moment determinat 
del 2013 suposarà posar en marxa aquesta planta de biomassa i, per tant, es 
reduirà aquesta despesa. Si el que farem és després una modificació de crèdit, 
jo crec que no estem reflectint cap a on volem anar, sinó que és una posició 
conservadora. Seria molt més rellevant des d’un punt de vista de compromís 
amb la ciutadania expressar que sí, que hem fet aquesta inversió perquè així el 
2013 ens estalviarem uns diners en llum i reflectir-ho en els pressupostos, 
perquè farem l’esforç d’aconseguir-ho, que no pas no reflectir-ho si més no 
nosaltres quan vam preguntar-ho a la Comissió Informativa, no s’havia reflectit. 
Tampoc s’ha reflectit en el pressupost de despesa de personal l’aplicació de la 
funcionarització. 
 
Pel que fa a les inversions alguna de les coses que també hem estat parlant en 
algun moment és, a vegades, el canvi d’estratègia sobre què farem o què 
deixarem de fer, el que emmarca les inversions pel que sembla i jo crec que la 
intervenció del regidor també va en aquesta línea és: “com que venen aquests 
diners que serveixen per fer això, farem això”, però les prioritats es marquen 
d’una altra manera. Per exemple la Font dels Enamorats que necessita que es 
faci una inversió i que, a més a més, ho necessita perquè igualment 
periòdicament fem arranjaments i, a més a més, ho hem de fer perquè hem de 
fer l’esforç d’anar recepcionant totes les urbanitzacions que tenim al poble i 
normalitzar aquesta situació, ha estat en els pressupostos i ara no hi és. L’any 
passat al 2012 no hi era i al 2013 i torna a no ser-hi. Si després no tinguéssim 
els diners i no es pogués fer, passaria igual que vostè ha esmentat amb el pont. 
Però el primer que hem de fer és reflectir què ens interessa, què ens importa o 
quina és la prioritat. Sinó el que traslladem és que no és una prioritat. 
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I per últim en relació amb el pressupost de GMSSA, l’única cosa que volíem 
posar de manifest és que el pressupost reflecteix una cosa que ja vam dir sobre 
l’aprovació de les tarifes darreres, no? Que fa palès que l’ingrés per quota fixa 
és superior al de consum, es a dir, els ciutadans només pel fet que hi hagi 
l’aigua a casa seva els hi surt molt més car en proporció al consum que en 
puguin fer. I això ja hem dit alguna vegada que no hauria de ser així, que 
hauríem de justament equilibrar la balança cap l’altre cantó. Que perquè arribi 
l’aigua a casa teva sigui més econòmic i l’escalat de cost tarifari no sigui lineal 
sinó que estigui en funció clara del que és la despesa. Els increments d’aquest 
any, els blocs sí que no són lineals, però els increments es van tornar a fer 
lineals. Nosaltres el que vam demanar és que cada vegada més anéssim 
allunyant més aquests blocs de despesa. 
Per tant, d’alguna manera nosaltres el que sí veníem avui aquí en aquest ple 
amb un vot contrari per tot el que hem esmentat, però no sé si es pot dir un vot 
contrari de color verd, de color verd en el sentit que ens sembla que hem 
encetat una bona línea, que es pot parlar de moltes coses i que jo crec que tots 
compartim i, si més no, no de manera potser explicita tothom ho ha expressat, 
que sí que val la pena és utilitzar el pressupost com un mecanisme de 
planificació, utilitzar el pressupost i treballar-lo partint de zero i el que també 
voldríem afegir és un prec i agrair moltíssim al regidor d’Hisenda que ens hagi 
atès tan amablement. Encara que creiem que el pressupost s’ha de treballar en 
primer lloc a la Junta de Portaveus, o com a mínim des d’un punt de vista 
menys tècnic i més polític, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor Personat: 
“Gràcies, bé, jo intentaré respondre, hi ha hagut molts suggeriments, per tant, 
d’entrada prenem nota de tots els suggeriments que ens heu fet i de fet vull 
agrair la teva intervenció i agrair-te, com no, que, si més no, has pogut treballar 
amb el regidor per poder, no potser consensuar, però sí col·laborar. Gràcies 
per la col·laboració per poder fer aquests pressupostos. Algunes coses s’han 
tingut en compte com tu has dit, altres coses no, però, si més no, la 
col·laboració hi ha existit i jo estic molt content que tu ho hagis transmès aquí. 
 
Quan als pressupostos participatius ja ho ha dit ella, vull dir, pot ser de més i de 
menys, però bé tirem endavant amb les altres preguntes que més o menys 
podem anar contestant.   
 
Si cal fer ara l’Avinguda Pi i Margall o fer el pont de la riera, doncs miri, 
nosaltres si no ho tenim al pressupost com ha dit abans la senyora Maria, no ho 
podríem fer. Qui ho decidirà això? Doncs farem una taula de participació 
ciutadana i decidirà si es fa o no es fa i com es fa i quin carrer volen? 
El pont de la riera, evidentment el pont de la riera es farà si arriba la subvenció 
que ens assembla que la tindrem i no ens costarà cap euro. La subvenció ens 
la donaran per fer el pont i si vostè em pregunta a mi personalment si el pont  
de la riera és necessari, o no? Jo no sé si vostè ha vist passar els autobusos o 
no? Que passen per allà carregats de canalla, però el dia que caigui un 
autobús a baix després correrem tots a fer el pont.  
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Val més que no en caigui cap, val més que fem el pont abans que caigui un 
autobús. I per altra banda hi ha un estudi fet, hi passen uns tres mil cotxes 
diaris a la zona esportiva, entre el col·legi i la zona esportiva hi passen tres mil  
cotxes diaris. Evidentment els nostres avantpassats eren molt intel·ligents i van 
fer els ponts molt forts, sort en tenim. Perquè el trànsit que passa i els 
autobusos que passen poden malmetre bastant això, no? 
 
Quan a les altres preguntes contestaran els meus companys que els hi passaré 
la paraula.  
Quan a la senyora Maria les inversions que fem, evidentment genera una 
despesa fixa, evidentment que sí, i mals gestors seríem si quan fem una 
inversió no estudiem aquesta despesa fixa sobre el que puja i com podem 
suportar-la.     
Però a part de la despesa fixa que hi ha en llum, aigua i telèfon, hi ha algú que 
gasta aquesta despesa fixa i aquesta basant social potser també la tenim que 
valorar i realment l’Ajuntament crec que té que suportar unes despeses fixes 
per donar unes contrapartides socials. 
 
Per exemple la Casa dels Mestres que tothom posa l’exemple de la Casa dels 
Mestres, per cert, allà hi tenim la gent gran, hi tenim l’escola d’adults, hi tenim 
la formació ocupacional i al costat hi tenim totes les associacions que demanen 
un local per poder-hi estar. No sé, potser que paguem el telèfon, la llum, l’aigua 
i la calefacció d’allà perquè puguin reunir-se tots els avis, perquè quan siguem 
avis hi puguem anar nosaltres també, evidentment que sí. I per cert està a 
“tope” està a “tope” o sigui està plena. Necessitem més Casa dels Mestres 
encara. El Toc per exemple no cal que t’ho digui també, un centre pel jovent 
que també s’aplica bastant bé, no?  
 
Quan al pressupost en l’aplicació de la funcionarització, no està pressupostat 
perquè d’entrada no sé quan començarem a fer-la, començarem a fer-la aquest 
any i no serà tota de cop, sinó que primer hem de parlar amb la gent que es pot 
funcionaritzar i que vulgui funcionaritzar-se, aleshores la despesa com que no 
seran masses i seran de mica en mica i és una cosa a llarg termini, la despesa 
o la reducció de despesa no serà massa important com per haver-la de reflectir. 
 
Quan al rebut lineal de GMSSA, jo li diria que això ve donat sobretot per 
l’increment de l’aigua Ter-Llobregat. Jo ara li donaré els números, li diré de 
memòria i segur que m’equivoco, però bé sabrem més o menys per on anem, 
no? Tan sols tenir el tub posat, que ens vingui l’aigua del Ter-Llobregat ens 
costava 70 mil euros aquest any passat, aquest any 150 i l’any que ve 250 mil 
euros, això sense gastar aigua, això només per tenir el tub endollat, això només 
per si ens falta aigua al dipòsit nostre.  
Clar, aquest augment és lineal, llavors el consum que fem del Ter-Llobregat el 
tindrem de pagar igual. Evidentment això nosaltres ho traslladem.  
Pensi que amb GMSSA som dels pocs pobles, em penso que és el quart poble, 
també li parlo de memòria, si ho hagués sabut hauria portat la documentació, 
de totes formes la pot consultar quan vulgui, si m’ho pregunta li enviaré.  
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Em penso que és el quart poble més econòmic de tot el Vallès Oriental amb el 
tema de l’aigua. El que té els preus més econòmics. Clar, podem fer-ho perquè 
tenim aigua pròpia i tenim pous i com menys gastem del Ter-Llobregat 
evidentment menys paguem, però ara la quota fixa ha pujat molt i aquesta 
quota fixa s’ha de repartir. 
 
Quan a les altres preguntes o aclariments, primer passaré la paraula al senyor 
Josep Ramon.” 
 
 
Pren la paraula el senyor Marañés: 
“Jo respondré una mica per sobre a tothom, segur que em deixaré alguna cosa, 
si creieu m’envieu un correu o me la torneu a preguntar, vull dir, això no hi ha 
problema. 
Comentar que s’envia la informació tancada el 30/06/2012 perquè és l’últim que 
quadra de caixa. No és que li tingui mania, però es que el programa no permet, 
hi ha certs llistats que no permet fer-los amb un altre format que no sigui PDF, 
tots els que hem pogut fer amb Exel, els hem fet. Ja sé que a partir del 2013 la 
Llei ja té establert que haurem de fer un quadre de caixa mensual i els podrem 
emetre un llistat actualitzat mensual de l’estat del pressupost. 
Pel que fa al que ens deu la Llei de Barris està aproximadament sobre el milió 
tres-cents mil euros, no arriba al milió quatre-cents aproximadament. 
Si que m’agradaria fer una reflexió, primer de tot agrair a la senyora Taulats les 
seves paraules. Parlaven vostès que no hi havia participació en positiu en certa 
forma, no hi havia voluntat de participació. De fet jo el novembre vaig enviar un 
correu convidant-vos a participar i a qui m’ha demanat informació, l’hi he fet 
arribar, lògicament, qui no me la ha demanat entenia que no li havia de fer 
arribar. A qui ha tingut voluntat de participar i això doncs s’ha treballat el 
pressupost conjuntament.” 
 
Pren la paraula el senyor Personat: 
“Ara l’Isidre contestarà una pregunta sobre el 0’7 i això, gràcies. Quan vulgui 
senyor Isidre.” 
 
Pren la paraula el senyor Pineda: 
“Gràcies senyor Personat, gràcies senyor Marañés. Bé, a dia d’avui dediquem 
un 0’45% del pressupost a la cooperació internacional. Vostè parla senyor 
Olóndriz de la partida de la vergonya, parla de destinar-hi misèries. Hi estem 
destinant 46 mil euros, això és una vergonya? Això són misèries? 46 mil euros. 
El 2013 augmentem, a més a més, un 15% la cooperació, no és cert per tant el 
que deia que no hem fet cap canvi en aquesta partida, hi destinem un 15% 
més. I saben vostès, vam dir-ho així que el nostre compromís és recuperar el 
0’7, però m’agrada molt, a més a més, que parli d’una partida històrica, anem a 
fer història, anem a recordar la història. Al 2008, amb en Jordi Solé d’Alcalde, 
es va assolir el compromís del 0’7%, abans del 2008 no hi havia hagut a 
Caldes de Montbui la dedicació del 0’7% a les partides de cooperació al 
desenvolupament, però és que ha canviat molt la cosa, a dia d’avui la situació i 
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la conjuntura actual no és la mateixa i crec que tots els aquí presents en som 
molt conscients. És per això que dediquem més diners a les partides de 
urgència social, d’atenció social. L’any passat vam justificar aquesta davallada 
a la partida de cooperació dient que l’Ajuntament va assumir unes beques 
d’escola bressol que eren uns recursos que venien de la Generalitat.  
Enguany, el 2012 no només hem donat més diners en beques d’escola bressol, 
sinó que el 2013 encara pressupostem més diners per beques d’escoles 
bressol, en concret un 14’3% més diners en beques per a l’escola bressol. 
Si sumem, com a dit el regidor Josep Ramon Marañés, tot el que dediquem de 
més a Serveis Socials es tracta de 37.800 euros, més diners que el que es va 
reduir en cooperació, evidentment aquest any passat. 
L’aposta és molt clara i la filosofia jo l’entenc d’una manera molt ferma, en 
temps de crisi prestem més serveis i ajudes a les persones i sobretot a aquelles 
que viuen la crisi d’una forma més agressiva de Caldes de Montbui. I tot això, 
insisteixo, sense renunciar a ajudar al tercer Món. Creiem que és necessari i 
amb en Jordi Solé d’alcalde així es va agafar aquest compromís. El d’aplicar el 
0’7%. El nostre compromís segueix ferm, abans d’acabar la legislatura 
recuperarem el 0’7%, però home, no parli de la partida de la vergonya, jo crec 
que no és cap vergonya dedicar 46 mil euros al tercer Mon, moltes gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor Personat: 
“Gràcies senyor Isidre, senyora Roser si us plau.” 
 
Pren la paraula la senyora Guiteras: 
“Gràcies senyor Personat. Bé, la meva resposta només és pel grup del PPC 
que deies que no havia augmentat la subvenció a les AMPES i certament 
aquest any precisament  ha augmentat un 12%.” 
 
Pren la paraula el senyor Personat: 
“Gràcies, senyor Josep” 
 
Pren la paraula el senyor Gaspar: 
“Molt bé, moltes gràcies, a veure jo també com a portaveu d’Esquerra voldria 
entrar en unes primeres consideracions, sobretot per agrair a Convergència la 
voluntat de treballar en positiu. Moltes vegades hem dit que la participació entre 
els grups municipals no havia de ser només d’una direcció. Nosaltres podíem 
proposar vies de comunicació i participació, però també en podien proposar la 
resta de formacions. En aquesta ocasió Convergència ho ha fet així i també 
com a portaveu del grup municipal d’Esquerra els hi vull agrair.  
Ells pel seu propi compte van elaborar unes propostes en els pressupostos que 
ens van fer arribar i es van debatre. No només, i també vull dir-ho aquí molt 
clar, no només amb el regidor d’hisenda sinó també amb altres regidors, amb 
mi mateix també vam tenir converses i vam resoldre dubtes sobre els 
pressupostos. Per tant, entenc que també és una bona manera de treballar tots 
plegats, nosaltres podem oferir participació, vostès també la poden reclamar i 
em sembla que cada vegada que l’heu reclamat, l’hem ofert, per tant, volia 
constatar això.  
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Hi ha punts que també volia respondre, que s’han anat responent per altres 
companys, en tot cas vull reiterar el tema de la seguretat del pont Romànic i 
reiterar que si es fa, això ve subvencionat al 100%, per tant, això no va en 
detriment d’altres partides que puguem tenir aquí. I penso que la partida de la 
seguretat és prou important, no en fem demagògia, però és prou important 
tenir-ho en compte. 
Hi entraria com a regidor de patrimoni també la importància que té poder 
rescatar patrimonialment aquell pont. Però això en tot cas és una cosa 
secundària, totalment secundària si la comparem amb el tema de la seguretat 
pels milers de persones i usuaris dels equipaments de l’altre cantó de la riera 
que ho fan servir dia a dia. 
El tema de la partida de cooperació també ho ha comentat el regidor, certament 
si dediquen diners, la voluntat ha quedat clara que és poder-hi arribar de 
seguida que puguem, evidentment que hem de cooperar amb el Tercer Món, 
evidentment que sí. Tot el que ha dit vostè senyor Pau, té tota la raó, hi ha 
persones que pateixen molt més que no pas aquí i tenen molt menys que no 
pas aquí, però en aquests moments de crisi tan forta que estem tenint, el 
Tercer Món, ja no només el tenim a milers de quilometres sinó que també el 
tenim aquí. Més de dues-centes i pico mil famílies estan sense sous a casa 
seva a Catalunya en aquests moments. També hem de fer esforç per aquestes 
persones sense menysprear la importància que té la cooperació internacional i 
la voluntat que tenim de mantenir-la i ampliar-la a mesura que puguem. Aquest 
any s’ha augmentat respecte a l’any passat i tenim la voluntat d’arribar-hi. 
 
S’ha parlat de Festa Major, evidentment recordo en els pressupostos de l’any 
passat també va sortir aquest tema i els hi vaig dir que la partida de Festa 
Major en els darrers anys ja s’havia reduït gairebé fins a l’esquelet. En aquests 
moments la partida de Festa Major que tenim, la tenim a l’esquelet, que es pot 
qüestionar la Festa Major, totalment d’acord. La senyora Taulats em va fer una 
proposta sobre que hi ha regidors o tècnics de cultura que tenen un model de 
Festa Major interessant i que en podríem parlar. Jo dic que això és fantàstic. El 
primer interessat a que ens puguem trobar, que vingui aquí, que anem allà, que 
en parlem i puguem mirar i sospesar alternatives de Festes Majors per poder-
nos estalviar diners, faltaria més.  
Però en aquest moment amb el model de Festa Major que històricament hem 
tingut a Caldes, la partida que tenim és la dels ossos com aquell que diu. I 
tenint en compte, a més a més, una sèrie de consideracions, tenim una Festa 
Major el mes d’octubre, on les inclemències climatològiques són molt 
importants i on una de les despeses més importants que tenim a la partida de 
Festa Major és la carpa, és l’envelat de la Festa Major. Sense envelat de Festa 
Major -moltes vegades i en els darrers anys hem tingut molts exemples, l’any 
passat per exemple i fa dos anys- no haguéssim tingut Festa Major directament 
i haguéssim llençat molts diners perquè quan es fa una contractació d’una 
orquestra i aquell dia plou, l’orquestra l’has de pagar igualment, encara que no 
es faci el ball. Aleshores aquells diners els hauríem llençat. Per tant, la inversió 
que es fa amb l’envelat, penso que en aquests moments és pertinent. 
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Que en podem parlar-ne? I tant que sí. Jo estic disposat i quan vostès vulguin 
tenim la reunió que considerin, fins i tot amb aquestes persones d’altres 
municipis, i  ho parlem. Però em fa molta gràcia, a més a més, que la regidora 
del Partit Popular em digui que hem augmentat una mica la partida de Festa 
Major, es clar que l’hem augmentat i sap per què? Perquè el govern del Partit 
Popular ens va pujar l’IVA de la cultura precisament i altres despeses. I aquesta 
partida també hi afecta molt a la Festa Major. L’any passat es va haver de 
deixar de fer una sèrie d’activitats per la pujada que hi va haver amb l’IVA que 
no vam poder contemplar en els pressupostos previs per poder-ne fer front. 
Per tant, amb que es va traduir? Amb menys activitats.  
 
Evidentment dic que estic disposat a parlar-ne i si hem de rebaixar més el 
pressupost de Festa Major, endavant, seiem, parlem amb els tècnics 
municipals i els hi explicaran com està. 
 
Comunicació, també han parlat de comunicació, comunicació és una de les 
partides que aquest Ajuntament la vam rebaixar ja molt. Dic el mateix, es pot 
rebaixar més? Potser sí, parlem-ne, però la vam rebaixar molt. Només per 
posar un exemple diré que la Casa de la Vila, que arribava gairebé mensual en 
altres legislatures, s’ha reduït a la meitat. A la meitat o més potser. Trimestral i, 
a més a més, s’han reduït pàgines i s’han buscat maneres alternatives. 
 
També ha sortit el tema de la TDT que no és la primera vegada que en un 
plenari surt el tema de la televisió comarcal de VOTV. Amb reitero una mica 
amb la resposta que vaig dir en el seu moment, Caldes és un dels municipis 
importants dintre el Consorci de la televisió comarcal i si Caldes decidís sortir 
de la televisió comarcal afectaria molt greument a la televisió comarcal, per 
tant, en aquells moments la proposta que jo els hi vaig fer, és a dir, si entenem 
que la comarca no ha de tenir, ja no és una decisió només municipal, és una 
decisió comarcal. Si hem d’entendre que la comarca no ha de tenir televisió 
pública perquè no ens la podem permetre en aquests moments, hauria de ser 
una decisió més enllà d’aquest plenari. Tinguem reunions a nivell comarcal de 
totes les formacions polítiques i decidim que el Vallès no ha de tenir televisió 
comarcal perquè no ens la podem permetre i tanquem-la. Però en aquests 
moments si Caldes fa el pas enrere i surt de la televisió comarcal, la televisió 
comarcal econòmicament no podria continuar. Per tant, la decisió aquesta 
aniria en contra d’una televisió que altres municipis també tenen i que, per tant, 
entenem que no podem prendre aquesta decisió unilateralment.  
Jo els convido i ho vaig fer en un altre plenari -una vegada que parleu cadascú 
de vostès amb els vostres partits a nivell comarca- a fer una reunió si convé i 
decidim si hem de continuar o no hem de continuar amb el model de televisió 
comarcal. Però reitero, no és una cosa que haguem de parlar directament aquí 
en aquest plenari. En podem parlar, evidentment que sí, però la decisió 
pensem que seria molt més correcta prendre-la a nivell comarcal. 
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La qüestió sobre l’Avinguda Pi i Margall ja s’ha contestat. Podem estar d’acord i 
és un debat que hem tingut com equip de govern, és o no és el moment? Però 
en tot cas és el moment si és que es confirmen les subvencions, evidentment, 
que més subvencionat tenim aquest projecte. Potser no és del tot prioritari, 
però fer-ho en aquests moments és el moment en què l’Ajuntament i les 
contribucions si és que n’hi ha d’haver, més econòmic sortirà a tots plegats. Si 
no ho fem en aquests moments amb les subvencions que tenim, Llei de Barris 
si no m’equivoco, si ho fem d’aquí dos anys o d’aquí a tres anys, el cost que 
tindrà fer l’Avinguda Pi i Margall per tots plegats serà molt més elevat. És un 
dels arguments que si més no, hem de posar al damunt de la taula i tots 
plegats sospesar-lo.  
També m’ha fet molta gràcia la pregunta de la regidora del Partit Popular a 
veure que ens devien de Llei de Barris, evidentment qui deu Llei de Barris és la 
Generalitat, però no oblidem que la Generalitat està vivint una situació d’asfíxia 
econòmica volgudament pel Partit Popular. No faci aquesta cara, són més de 
vuit mil milions que el govern de l’Estat,  marcat amb Llei, deu a la Generalitat 
de Catalunya i no ha pagat, i no ha pagat. A part del dèficit fiscal que patim 
històric de 16 mil milions anuals. Per tant, que vostè faci aquesta pregunta no 
deixa de ser si més no irònica si no fos pels moments difícils que estem vivint 
tots plegats. 
 
Què hem deixo? El retorn, ja ho ha dit el regidor, el senyor Vicenç, el retorn 
social que tenim de molts dels equipaments, Les Cases dels Mestres ja ho ha 
comentat, però Can Rius també tenim un retorn, té una utilització molt 
important Can Rius i no oblidem, a més a més, que part del manteniment de 
Can Rius es paga dels lloguers que se’n fa, es a dir, Can Rius no només té una 
despesa, sinó que també té un ingrés de cada vegada que es lloga per fer 
casaments o altres activitats. Per tant, també tenim una recuperació d’aquells 
equipaments que pugui ser rendibles.  
Ni diré encara un altre: la Sala Delger, la Sala Delger també es va fer un nou 
equipament i té uns costos mínims, igual que Can Rius. Can Rius no hi ha 
personal extra per fer-ho anar, la Sala Delger tampoc. Com es fa? Amb la 
corresponsabilitat dels artistes que hi van a exposar o les entitats que fan servir 
Can Rius. Per tant, sí que hi pensem, ho tenim en compte quan es fan aquests 
equipaments i el rendiment social que en tindrà i, a més a més, els costos que 
tenen de manteniment. I ho fem de tal manera que els costos siguin els mínims 
també i, a més a més, que puguin generar ingressos, tal com li deia abans de 
Can Rius. 
 
El telèfon, deien que clar la partida de telefonia a pujat, però la partida de 
telefonia també ha pujat entre d’altres coses perquè també tenim més 
equipaments com estàvem dient i això li dono una mica la raó, evidentment hi 
ha equipaments que en aquests moments és totalment necessari que tinguin 
wifi, que tinguin Internet i això evidentment suposa un increment en la partida 
de telefonia. No vol dir que gastem més telèfon o que anem a una companyia 
molt cara, que això també es pot anar estudiant i es pot anar millorant. Sinó 
que hi ha més línees i hi ha més Internet també a tenir en compte. 
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Un tema també deia de Festa Major, Festa Major hi ha de tenir en compte una 
altra partida en els ingressos que és la dels patrocinis, i els patrocinis no sabem 
mai els que tindrem, per tant, la Festa Major tenim una partida fixa, però en 
funció dels patrocinis que tenim podem incrementar aquella partida o no.  
Sap que la Festa Major és una cosa que té una estructura molt bàsica, que és 
el que li dèiem el pressupost que tenim i després allò és un xiclet, tants 
pressupostos puguem destinar, més activitat podem fer. Menys pressupostos 
disposem, menys, però hi ha un mínim que és aquell esquelet que parlava 
abans que és el que tenim  en aquests moments. 
 
Les prioritats, també parlava de les prioritats, les prioritats de moltes d’aquestes 
inversions que es fan en aquest moment, no són perquè en aquests moments 
decidim aquest any que volem fer això. Són inversions que en el seu moment, 
com les que estan recollides en el PUOSC o en el Pla de Barris, no són 
d’aquest any, sinó són propostes que es van fer en un cert moment, amb una 
planificació a quatre anys o en el cas del Pla de Barris molt més enllà perquè el 
Pla de Barris s’ha prorrogat, per tant, fa més temps que es va planificar quines 
inversions es volien fer en el poble, podem estar d’acord o no, podem decidir 
que les canviem i que n’haurien d’haver unes altres en lloc d’aquestes, però en 
aquell moment es van decidir unes prioritats, es van buscar unes subvencions, 
s’han aconseguit unes subvencions i és amb el que fem i amb el que tirem 
endavant. És el que dèiem, el Pi i Margall és el moment de fer-ho? Doncs 
segurament si poguéssim canviar-ho per un altre projecte, potser decidiríem 
canviar-ho per un altre projecte. En el moment que es va plantejar el Pi i 
Margall i tenim el Pi i Margall aprovat per la Llei de Barris i el podem fer, doncs 
penso que ens ho hem de mirar d’haver de renunciar a aquestes subvencions 
per aquestes actuacions. 
 
I ja per últim, la voluntat que dèiem dels pressupostos, allò que deia de les 
partides, si teníem en compte la disminució pel tema de la funcionarització o pel 
tema de l’equipament de Biomassa. Nosaltres hem intentat treballar sempre i 
entenem que els resultats així ho avalen. Els resultats que ara trimestralment 
hem d’anar presentant, tenim una voluntat de prudència en els comptes 
públics, de prudència, per tant, nosaltres ens podem imaginar que tindrem un 
estalvi si es fa la funcionarització, si és que es fa. I no sabem en quina situació 
o podrem tenir un estalvi en els pressupostos del projecte de biomassa, però si 
tenim la voluntat de tenir els comptes al més sanejats possibles per tenir 
l’Ajuntament un equilibri financer -que és el que pertoca en aquests moments-, 
entengui que per prudència preferim tenir aquest as sota la manega -si m’ho 
deixa dir d’aquesta manera- per a qualsevol necessitat que puguem tenir en 
aquest exercici i poder-ho cobrir. És la necessitat de prudència.  
Si anem a filar molt prim podríem tenir desequilibris pressupostaris i entenem i 
ens assembla que ens avalen els resultats dels últims exercicis que hem anat 
presentant i és que els comptes portem un equilibri prou correcte i en podem 
estar prou satisfets. És més, per l’endeutament que té aquest Ajuntament 
encara ens podríem endeutar bastant més. L’endeutament d’aquest Ajuntament 
no només s’ha incrementat sinó que any a any l’estem reduint i fent inversions. 
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Per tant, saben vostès que el sostre d’endeutament dels ajuntaments està en el 
75%, no estem ni de bon tros. Estem en aquests moments en 59%.  
Per tant, encara tenim marge per endeutant-se si volguéssim, que no ens hem 
d’endeutar per endeutar. El principi de prudència que estava dient abans és el 
que estem dient, hem de tenir els comptes públics al més equilibrats possible, 
amb la màxima prudència perquè són temps difícils i ho sabem tots plegats. 
I em sembla que no m’he deixat res. He anat fent moltes notes per aquí, però 
em sembla que més o menys he respost moltes de les coses que s’han 
plantejat, moltes gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor Personat: 
“Senyor Jaume,  si us plau.” 
 
Pren la paraula el senyor Mauri: 
“Si, gràcies, bona nit a tothom, bé pel tema de l’estalvi energètic, m’ha dit 
electricitat per la planta de biomassa, senyora Taulats? Ha dit estalvi elèctric? 
No l’havia entès, per això li tornava a preguntar. 
I la pregunta en concret quina era?” 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“No, ja m’ho ha respost el regidor Josep Gaspar, després ja n’hi faré una de 
pregunta, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor Personat: 
“Bé, alguna pregunta més? Molt bé, senyor Pau” 
 
Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“Molt bé, primer la part amable. Quan parlo de si hem de fer Pi i Margall, si hem 
de fer el pont, si hem de fer això o allò altre, no és tant per posar en dubte la 
bondat d’aquestes obres, que segurament les té, sinó per posar sobre la taula 
un cop més la necessitat d’aquestes coses. La decisió de fer o no fer aquestes 
coses la traspassem a la ciutadania. L’estem prenent sols, l’esteu prenent sols i 
repetidament, hem dit, jo he proposat començar a fer pressupostos participatius 
decidint quines inversions fem i quines no. Senzillament això. No entraré a 
discutir si és necessari un pont o no, i molt menys si han de caure o no han de 
caure autocars a la riera. Mal exemple. 
 
Pel que fa a la TDT, que jo no n’he parlat, però tu sí que n’has parlat, Pep, 
agafo el tema encara que jo no n’hagi parlat, i què que la televisió se’n va, no 
sigui sostenible si aquí decidim que no hi hem de col·laborar? No estic dient de 
col·laborar-hi o no, tota vegada quan a Caldes els nostres mitjans propis, tant 
de televisió que ja no n’hi ha, com escrit, estan passant per moments molt 
difícils, però, escolta, potser torna a ser una qüestió de prioritats. 
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I ara l’altre part, la... - no riguis, és lamentable- la partida de la vergonya, la 
partida de la vergonya i les explicacions de la vergonya, vergonyant són les 
explicacions comparant l’assistència social, l’assistència a Caldes amb la 
cooperació internacional. No tenen res a veure, són coses diferents, no són 
gots comunicants que en trec d’un lloc i en poso en un altre. I no riguis si us 
plau, perquè és molt seriós. És indignant i és vergonyant que estiguis orgullós 
d’haver pujat una partida un 15% quan l’any passat la vas baixar un 50%, a qui 
vols enganya? N’estàs fent una demagògia amb els números impressionant 
amb un tema seriós. I també és vergonyant parlar que tenim el compromís del 
0’7% i fer tot el contrari. És vergonyant. Crec que o no teniu clar què és la 
cooperació internacional i què significa o és que a més un partit que es diu 
Esquerra Republicana... és que de debò no ho entenc! No entenc que no 
tingueu aquest compromís tan gran com que no podem deixar la TDT perquè 
és un compromís comarcal. Escolta es que hauria d’estar per sobre d’això, i a 
sobre orgullós d’aquestes despeses dites amb aquesta alegria que les dius. Ho 
sento, però no puc estar d’acord i estic decepcionat de la política de cooperació 
que es fa des de l’Ajuntament de Caldes.” 
 
Pren la paraula el senyor Personat: 
“Molt bé, moltes gràcies, senyora Romano si us plau.” 
 
Pren la paraula la senyora Romano: 
“Bé, tan sols voldria preguntar-li a la regidora d’Ensenyament que m’ha dit que 
la partida de subvenció de beques menjador havia pujat i subvencions a les 
Ampes també, jo tinc aquí pressupostat el 2012, 18.000 euros i a la proposta 
d’aquest any 18.000 euros. Perdona 16.000 euros el 2012 i 18.000 euros 
aquest any. Dos mil euros és la puja que fem.  
En ajuts a la gent gran baixem un 12’5% la partida. Perquè anem dient que 
hem augmentat en política social i la veritat és que jo aquestes puges no les 
acabo de veure ben reflectides en el pressupost que a nosaltres ens han 
passat, o en tot cas les dades que tenim a dia d’avui, perquè he trobat que el 
menjador d’escoles bressol, pressupost de 2012,115.000 euros de pressupost, 
a 2013, 115.000 euros tampoc hi ha cap mena de puja. Aquestes són les dades 
que nosaltres tenim i que ens ha enviat el senyor Regidor.  
Per tant si jo deia això era perquè jo tinc unes dades en les quals trobo que 
amb aquest tipus de polítiques d’educació i benestar social i gent gran, en tot 
cas no han augmentat, sinó que s’han quedat igual.  
I el tema de la TDT, que ha parlat el senyor Gaspar, està molt bé que nosaltres 
sostinguem la TDT i que siguem una població important al Vallès Oriental està 
perfecte. Però la situació és la que és, els ciutadans de Caldes ens reclamen 
que fem una política de persones, perquè realment el que hem de fer és una 
política de persones, perquè la situació és la que és per moltes famílies i per 
molts nens de Caldes i si nosaltres hem de sostenir la TDT doncs miri, doncs la 
veritat és que pel còmput de minuts que surt Caldes a la TDT ja se la poden 
quedar i tornem a tenir una televisió local.” 
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El senyor Jordi Solé Ferrando, alcalde, s’incorpora a la sessió plenària essent 
les 21.30hores. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Bé, bona nit, perdonin el retard, però estava en un altre ple, en qualsevol cas 
excuso el meu retard. 
Estan en el punt del pressupost, i entenc que hi havia hagut unes preguntes, 
qui les ha de contestar? Falta encara una altra intervenció? Molt bé, d’acord, 
doncs senyora Coll” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“Molt breu la meva pregunta, volia preguntar-li al regidor d’Hisenda si el 
programa informàtic que utilitzen a hisenda encara és el Sicalwin. Ah, com que 
ha dit que no pot fer Exels m’ha quedat el dubte. La veritat és que ja ho hem 
parlat altres vegades, però bé.” 
 
Pren la paraula el senyor Marañés: 
“Jo li he dit que hi ha certs llistats que no els deixa treure amb Exel i si no demà 
al matí puja amb mi i li ensenyo. No per mi, eh! Per la interventora que entenc 
que ella domina molt més el programa que jo. Els que pot treure amb Exel sí 
que els treu, i de fet són els que passo amb Exel.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Senyora Taulats” 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Gràcies, només volíem comentar que atenen això que es comentava del 
principi de prudència que deia el portaveu sobre l’elaboració dels pressupostos. 
Quan vam estar fent la reunió de la liquidació del 2011 justament vam estar 
parlant d’això, de com es feien els pressupostos i havíem estat parlant de tenir 
justament tres nivells de pressupostos, que a vegades és també com es fan a 
les organitzacions, no? Aquest pressupost realista en el qual tu identifiques 
clarament les prioritats i les despeses que tindràs i posteriorment fas un 
pressupost més agosarat en el qual identifiques què realment rebràs el 100% 
de les subvencions o les transferències corrents i podràs tenir una mica més de 
despesa; i l’altre que era el de, ho dic perquè hi ha més maneres de fer-ho, que 
poden ser inclús més transparents i més clares per la ciutadania que fent-ho 
d’aquesta manera. 
I en relació amb el tema del  0’7 a mi m’ha semblat entendre que de la majoria 
de les intervencions el que acaba passant és que tots estem d’acord, per tant, 
jo crec que és tant fàcil com posar-ho l’any que ve en el pressupost i ja està. A 
mi em dóna la sensació que això no ha de ser tan difícil i que segur que ho 
aconseguirem, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé doncs, acabada aquesta ronda d’intervencions, passaríem a la votació 
del pressupost 2013.”                        
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En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  [9 vots 
favorables dels membres del grup municipal d’ERC (9); 5 vots en contra de CIU 
(3), del PPC (1) i d’ICV-EUiA (1); i 2 abstencions del PSC (2)], 
    

          ACORDA: 
 
Identificació de l’expedient  
 
Expedient núm. 91/2012 de Serveis Econòmics relatiu a l’aprovació del 
pressupost municipal corresponent a l’exercici de 2013. 
 
DICTAMEN 
 
Antecedents  
 
S’ha procedit a l’elaboració del Pressupost General Municipal per l’exercici de 
2013, segons els crèdits d’ingressos i despeses concedits, estant d’acord amb 
les obligacions previstes i els recursos establerts. 
 
L’ esmentat Pressupost General per l’exercici de 2013 l’integren els 
pressupostos següents: 
 
 1.- Pressupost de la pròpia Entitat 
 
 2.- Pressupostos Societats Mercantils dependents: 
 

a) Gestió Municipal de Serveis, S.A.  (GMSSA) 
b) Caldes Habitatge, SL  

 
 
Fonaments de dret 
 
- Articles 162 al 171 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. 
 
-  Articles 2 al 23 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril. 
 
- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera. 
 
- RD 1463/2007, de 2 de novembre, mitjançant el qual s’aprova el Reglament 
de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat 
Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals, en la part no derogada 
que és la que no contradiu la nova Llei. 
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- Llei Orgànica 4/2012, de 28 de setembre, que modifica la Llei Orgànica 
2/2012 de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 

- Ordre  HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 
4/2012, de 28 de setembre, que modifica la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 

- Reial decret legislatiu 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten mesures 
extraordinàries per a la reducció del dèficit públic. 

- Reial decret llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria 
pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic. 

-  Llei 2/2012, de pressupostos generals de l’Estat per l’any 2012. 

- Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments de tutela financera 
dels ens locals. 

Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Aprovar inicialment el Pressupost General Municipal i les Bases 
d’Execució del Pressupost de l’Ajuntament de Caldes de Montbui per l’exercici 
econòmic de 2013, desglossats en els Pressupostos següents: 
 
1.- PRESSUPOST DE L’ENTITAT 
 

                      Estat d’ingressos      
 
     Capítol I    -  Impostos Directes ....................................   8.326.400,00 € 
     Capítol II   -  Impostos Indirectes  .................................      200.000,00 € 
     Capítol III  -  Taxes, preus públics i altres ingressos.....   6.730.959,46 €  
     Capítol IV  -  Transferències corrents ...........................   4.200.500,25 € 
     Capítol V   -  Ingressos Patrimonials.............................        32.486,56 € 
     Capítol VII -  Transferències de capital ........................    2.283.767,69 € 
     Capítol IX  -  Passius financers ....................................       775.000,00 € 
 
     TOTAL INGRESSOS ............................   22.549.113,96 € 
 
    Estat de despeses                 
   
     Capítol I    -  Despeses de personal .............................   7.257.328,32 € 
     Capítol II   -  Despeses corrents en  béns i serveis ......   6.130.458,35 € 
     Capítol III  -  Despeses financeres ...............................      391.500,00  € 
     Capítol IV  - Transferències corrents ............................      764.933,56 € 
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     Capítol VI  -  Inversions reals ........................................   6.448.650,96 € 
     Capítol VII -  Transferències de capital  ........................        69.432,83 € 
     Capítol IX  -  Passius financers .....................................   1.486.809,94 € 
 
     TOTAL DESPESES ...............................  22.549.113,96 € 
 
 
2.- PRESSUPOSTOS SOCIETATS MERCANTILS DEPENDENTS: 
 
     2.1.- GESTIÓ MUNICIPAL DE SERVEIS, S.A.  (GMSSA) 

                      
     Estat d’ingressos  .......................................... 2.322.392,30 €      
 
     Estat de despeses  ........................................ 2.322.392,30 €         
 
       
     2.2.- CALDES HABITATGE, SL  
 
     Estat d’ingressos ..........................................          1.400,00 € 
 
     Estat de despeses ........................................          1.400,00 € 
 
 
3.- PRESSUPOST CONSOLIDAT  
 
 Total ingressos  .......................................     24.679.970,52 € 
 Total despeses  .......................................     24.679.970,52 € 
  
Segon. Aprovar inicialment les plantilles de personal que es detallen al 
Pressupost. 
 
Tercer. Exposar al públic el Pressupost General pel 2013, les Bases d’Execució 
i les plantilles de personal mitjançant publicació d’edicte en el Butlletí Oficial de 
la Província i en el tauler d’anuncis de la Casa Consistorial per espai de 15 dies 
hàbils, a efectes de possibles reclamacions segons estableix l’article 169 del 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. Aquest acord es 
considera definitiu si no es produeixen reclamacions en contra durant el termini 
d'exposició pública, i entrarà en vigor en l'exercici al qual es refereix. 

Quart. Remetre còpia del Pressupost General a la Delegació del Ministeri 
d’Economia i Hisenda i a la Direcció General de l’Administració Local de la 
Generalitat de Catalunya, un cop finalitzades totes les actuacions i tràmits 
establerts, d’acord amb allò que disposa l’article 169 de l’ esmentat text refós i 
l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 
4/2012, de 28 de setembre, que modifica la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
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4. APROVAR LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT 
DE CALDES DE MONTBUI PER L’ANY 2013. 
 
Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, senyor Personat si us plau” 
 
Pren la paraula el senyor Personat: 
“Moltes gràcies senyor alcalde, bé, jo només volia fer una petita intervenció i 
agraint a la senyora Montserrat Romano l’avís de l’error que anava en aquest 
punt d’avui en l’ordre del dia. El nostre agraïment a aquest avís i ja ha estat 
rectificat, moltes gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, hi ha intervencions de la resta de grups? No? Doncs votem-ho.” 
 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  [9 vots 
favorables dels membres del grup municipal d’ERC (9); 5 vots en contra de CIU 
(3), del PPC (1) i d’ICV-EUiA (1); i 2 abstencions del PSC (2)], 
    

                 ACORDA: 
 
Identificació de l’expedient  

Expedient de Recursos Humans, relatiu a l’aprovació de la Relació de Llocs de 
Treball de l’Ajuntament de Caldes de Montbui per l’any 2013. 
 
DICTAMEN 
 
Antecedents  
 
I. L’article 74 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut Bàsic de l’Empleat 
Públic disposa que les Administracions Públiques estructuraran la seva 
organització mitjançat les relacions de llocs de treball o d’altres instruments 
organitzatius similars que comprendran com a mínim, la denominació dels llocs, 
els grups de classificació professional, els cossos o escales, en el seu cas, a 
què estiguin adscrits, els sistemes de provisió i les retribucions 
complementàries. Aquests instruments seran públics.  
 
II. Durant l’any 2012 s’han portat a terme les modificacions de la relació de llocs 
de treball següents: 
 
Ple de gener de 2012:  
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1. Amortització d’un lloc de treball d’arquitecte  
2. Amortització d’un lloc de treball d’auxiliar administratiu/va de recaptació i 
creació d’un lloc de treball d’auxiliar administratiu/va de padró i estadística. 
 
Ple de maig de 2012: 
1. Modificació del lloc de treball de tècnic mitjà de medi ambient. 
 
Ple de juny de 2012: 

1. Amortització de tres llocs de treball de mestra d’educació infantil i dos 
llocs de treball de tècnica auxiliar d’educació infantil. 

2. Amortització d’un lloc de treball d’operari de la brigada de serveis 
generals i creació d’un lloc de treball d’operari de parcs, jardins i zones 
verdes. 

Ple d’octubre de 2012: 
1. Creació d’un lloc de treball de tècnic mitjà d’ocupació i un lloc de treball 

de tècnic mitjà de Gestió D’intervenció Integral del Centre Històric de 
Caldes de Montbui, corresponents a dues places de tècnic mitjà, 
funcionaris de programes específics. 

 
Ple extraordinari de novembre de 2012: 

1. Creació d’un lloc de treball, funcionari, d’administratiu de serveis 
territorials. 

2. Amortització d’un lloc de treball, funcionari, d’auxiliar administratiu de la 
policia local. 

3. Funcionarització de 45 llocs de treball: 
CODI CLASSIFICACIÓ DENOMINACIÓ 
AL001 FUNCIONARIS ALCALDIA CAP DE COMUNICACIÓ 
AL003 FUNCIONARIS ALCALDIA ADMINISTRATIU/VA ALCALDIA 
PL006 FUNCIONARIS POLICIA ADMINISTRATIU/VA 1 
PL009 FUNCIONARIS POLICIA OFICIAL SENYALITZACIÓ 
PL010 FUNCIONARIS POLICIA OPERARI SENYALITZACIÓ 
SE003 FUNCIONARIS SS.EE. TÈCNIC MITJÀ COMPTABLE 
SE005 FUNCIONARIS SS.EE. ADMINISTRATIU/VA 1 
SG003 FUNCIONARIS SS.GG. TÈC. MITJÀ DE RR.HH. 
SG006 FUNCIONARIS SS.GG. TÈC. MITJÀ SERV. INFORMÀTICS 
SG007 FUNCIONARIS SS.GG. TÈC. AUX. SERV. INFORMÀTICS 
SG009 FUNCIONARIS SS.GG. AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA 2 
SG009 FUNCIONARIS SS.GG. AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA 2 
SG011 FUNCIONARIS SS.GG. CONSERGE 
SG014 FUNCIONARIS SS.GG. ADMINISTRATIU/VA 1 
SG014 FUNCIONARIS SS.GG. ADMINISTRATIU/VA 1 
SG015 FUNCIONARIS SS.GG. ADMINISTRATIU/VA 1 
SG015 FUNCIONARIS SS.GG. ADMINISTRATIU/VA 1 
SP001 FUNCIONARIS SS.PP. CAP D'ÀREA DE SS.PP. 
SP002 FUNCIONARIS SS.SS. CAP DE DEPARTAMENT DE BENESTAR SOCIAL 
SP034 FUNCIONARIS SS.SS. TREBALLADOR/A SOCIAL 
SP003 FUNCIONARIS SS.SS. EDUCADOR/A SOCIAL 
SP003 FUNCIONARIS SS.SS. EDUCADOR/A SOCIAL 
SP004 FUNCIONARIS SS.SS. TREBALLADOR/A FAMILIAR 
SP004 FUNCIONARIS SS.SS. TREBALLADOR/A FAMILIAR 
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SP009 FUNCIONARIS EDUCACIÓ TÈC. EDUCACIÓ 
SP012 FUNCIONARIS CULTURA TÈC. MIT. CULTURA 
SP013 FUNCIONARIS JOVENTUT TÈC. MIT. JOVENTUT 
SP014 FUNCIONARIS CULTURA TÈC. AUX. BIBLIOTECA 
SP014 FUNCIONARIS CULTURA TÈC. AUX. BIBLIOTECA 
SP014 FUNCIONARIS CULTURA TÈC. AUX. BIBLIOTECA 
SP014 FUNCIONARIS CULTURA TÈC. AUX. BIBLIOTECA 
SP015 FUNCIONARIS TREBALL CAP DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 
SP016 FUNCIONARIS TREBALL TÈC. MITJÀ DE PROM. ECONÒMICA 
SP016 FUNCIONARIS TREBALL TÈC. MITJÀ DE PROM. ECONÒMICA 
SP017 FUNCIONARIS TURISME TÈC. MIT. TURISME 
SP024 FUNCIONARIS EDUCACIÓ ADMINISTRATIU/VA ESCOLES 
SP025 FUNCIONARIS EDUCACIÓ BIDELL 
SP025 FUNCIONARIS EDUCACIÓ BIDELL 
SP026 FUNCIONARIS JOVENTUT ADMINISTRATIU/VA 1 
SP031 FUNCIONARIS ESPORTS TÈCNIC/A D'ESPORTS 

ST001 FUNCIONARIS SS.TT. CAP DE SS.TT. 
ST003 FUNCIONARIS SS.TT. ARQUITECTE TÈCNIC 
ST004 FUNCIONARIS BRIGADA CAP SERVEI BRIGADES 
ST007 FUNCIONARIS URBANISME ADMINISTRATIU/VA 2 

 
4. Amortització d’un lloc de treball d’oficial i d’un lloc de treball d’operari de 

la Brigada de Parcs, Jardins i Zones Verdes. 
5. Modificació de la titulació exigida del lloc de treball de cap de serveis 

socials, que va passar a incloure la de diplomat/da en educació social, a 
més de la ja existent de treballador/a social. 

 
III. Per tant, com a conseqüència de les modificacions portades a terme durant 
l’any 2012, és convenient aprovar una refosa de la relació de llocs de treball 
que contempli tots els llocs de treball ja existents aprovats a la relació de llocs 
de treball de l’any 2012, més les modificacions que s’han portat a terme durant 
aquest exercici 2012. 

Fonaments de dret 

Article 74 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Aprovar la refosa de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de 
Caldes de Montbui per l’any 2013, d’acord amb l’annex 1 que acompanya a 
aquesta proposta.  
 
Segon. Publicar la Relació de Llocs de Treball 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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5. APROVAR LES MILLORES PER INCAPACITAT TEMPORAL. 
 
Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, hi ha intervencions en aquest punt? Senyora Taulats” 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Sí, voldríem fer una pregunta abans de determinar el nostre vot. Fa referència 
a que a la Comissió Informativa se’ns va indicar que aquest punt ja s’havia 
pactat amb el Comitè d’Empresa, cosa que evidentment considerem molt 
favorable, i el que volíem confirmar és que s’havia pactat amb la seva totalitat i 
que en algun moment també es parlava de sol·licitar la devolució dels imports 
en aquells casos en què ja s’hagués fet l’aplicació de la Llei tal i com estava.” 
 
Pren la paraula el senyor Personat: 
“Gràcies, els imports que s’havien de tornar s’han retornat, els han reclamat 
se’ls hi ha tornat els imports que s’havien de tornar. Uns no, que no 
corresponien, però els altres s’han retornat.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Si no hi ha més preguntes, passem a la votació.” 
 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents [16 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); 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’aprovació de les millores per 
incapacitat temporal dels empleats de l’Ajuntament de Caldes de Montbui. 
 
DICTAMEN 
 

Antecedents 

I. L’article 26.3 de L’Acord de Condicions de Treball comunes dels empleats de 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui disposa que en cas d’incapacitat temporal 
per qualsevol causa o indisposició transitòria, regulada en aquest article, 
s’abonaran a tot el personal ja sigui laboral o funcionari,  el cent per cent de les 
retribucions de la seva jornada ordinària des del primer dia de la baixa. 
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II. L’article 9 del Reial Decret 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir 
l’estabilitat pressupostària i de foment a la competitivitat ha disposat, respecte 
del subsidi per incapacitat temporal dels empleats de l’Administració Pública, 
ha disposat que la prestació econòmica en la situació d’incapacitat temporal del 
personal al servei de les Administracions Públiques, organismes i entitats 
dependents de les mateixes serà la següent: 

Cada administració pública, en l’àmbit de les seves competències, podrà 
complementar les prestacions per percebi el personal funcionari inclòs en el 
Règim General de la Seguretat Social i el personal laboral al seu servei en les 
situacions d’incapacitat temporal, d’acord amb els límits següents: 
 

1. Quan la situació d’incapacitat temporal derivi de contingències comunes, 
durant els tres primers dies, es podrà reconèixer un complement 
retributiu que com a màxim serà del cinquanta per cent de les 
retribucions que es vinguessin percebent en el mes anterior al que es 
causi la incapacitat. Des del dia quart fins el dia vintè, ambdós inclosos, 
el complement que es pugui sumar a la prestació econòmica 
reconeguda per la Seguretat Social haurà de ser tal que, en cap cas, 
sumades ambdues quantitats, se superi el setanta cinc per cent de les 
retribucions que vinguessin corresponent a dit personal en el mes 
anterior al que es causi la incapacitat. A partir del vigèsim primer dia, 
inclòs aquest, es podrà reconèixer una prestació equivalent al 100% de 
les retribucions que es vinguessin percebent en el mes anterior al que es 
causi la incapacitat. 

2. Quan la situació d’incapacitat temporal derivi de contingències 
professionals, la prestació reconeguda per la Seguretat Social podrà ser 
complementada, des del primer dia, fins a arribar com a màxim al cent 
per cent de les retribucions que vinguessin corresponent a dit personal 
en el mes anterior al que es causi la incapacitat. 

[...] 

Cada Administració Pública podrà determinar, respecta al seu personal, els 
supòsits què amb caràcter excepcional i degudament justificats es pugui 
establir un complement fins a arribar, com a màxim al cent per cent de les 
retribucions que vinguessin gaudint en cada moment. A aquests efectes, es 
consideraran en tot cas degudament justificats els supòsits d’hospitalització i 
intervenció quirúrgica. 

[...] 

7. Així mateix, es suspenen els Acords, Pactes i Convenis vigents que 
contradiguin el que disposa aquest article. 
 
III. La Mesa General de Negociació de l’Empleat Públic de l’Ajuntament de 
Caldes de Montbui, en data 11 d’octubre de 2012, va acordar les millores per 
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incapacitat temporal dels empleats públics de l’Ajuntament de Caldes de 
Montbui, el qual consta en l’expedient. 
 

Fonaments de dret 

L’article 9 del Reial Decret 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir 
l’estabilitat pressupostària i de foment a la competitivitat. 

L’article 37.k) de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat 
Públic. 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer.  Aprovar l’acord que s’adjunta a l’expedient, de la Mesa General de 
Negociació de l’Empleat Públic de l’Ajuntament de Caldes de Montbui sobre la 
prestació econòmica en situació d’incapacitat temporal, d’acord amb el que 
preveu el Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir 
l’estabilitat pressupostària i del foment de la competitivitat. 
 
Segon. Remetre l’Acord al Departament de Treball de la Generalitat de 
Catalunya, pel seu degut registre i publicació. 
 
Tercer. Publicar l’acord al tauler d’edictes de l’Ajuntament de Caldes de 
Montbui. 
 
 
6. APROVAR LA TRANSFERÈNCIA DE L’ASSIGNACIÓ PER A LA 
PRESTACIÓ SUPRAMUNICIPAL DE SERVEIS, CORRESPONENT A LA 
PARTICIPACIÓ EN ELS INGRESSOS DE LA GENERALITAT DE 
L’AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI A FAVOR DEL CONSORCI DE 
VILES TERMALS DE CATALUNYA I DEL CONSELL COMARCAL DEL 
VALLÈS ORIENTAL. 
 
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 intervenció? No? Perdó, senyora Coll.” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“Perdó, en tot cas com ja havia comentat en anteriors ocasions havíem 
demanat que alhora de distribuir aquests recursos que obligatòriament 
l’Ajuntament ha de donar a ens supramunicipals -en alguna ocasió ja ho vam 
aconseguir fer així-, a aquestes entitats a les quals els hi donéssim, es a dir 
que pactéssim a quines finalitats concretes anirien, es a dir, si ara per exemple 



 

43 
 

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

diem els donem al Consell Comarcal però per aquest projecte o aquestes 
polítiques, no? Perquè el plenari realment, clar nosaltres ho donem a una 
institució i decidirà el que li doni la gana. Però creiem que seria positiu que un 
cop el Consell Comarcal està portant a terme un programa determinat i aquests 
recursos aniran a fomentar aquest programa i nosaltres creiem prioritari que el 
plenari decidís que aquests recursos supramunicipals obligatòriament s’han de 
destinar a un projecte. Creiem que seria més positiu que el plenari decidís a 
quin projecte concret d’aquestes entitats, perquè clar, així en extracte, el 
Consorci de les Viles Termals ho posaran en el seu pressupost general, però 
quin projecte portaran a terme amb aquests recursos? Nosaltres ens 
abstindrem en el punt, tampoc és que hi votem en contra, però creiem que 
seria positiu que aquest plenari votés a quins projectes es realitzaran amb 
aquests recursos finalment en aquestes entitats que els hi donem? Ja està, era 
això.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, gràcies per l’observació, preferim de totes maneres fer una aportació 
genèrica perquè entenem que per una banda el Consorci de Viles Termals té 
un pressupost molt reduït i el pressupost bàsicament té una partida de corrent 
que va destinada a generar material per a la difusió de les Viles Termals i 
també per pagar el personal tècnic i, per tant, aquí hi ha molt poc marge de 
maniobra. El Consell Comarcal en aquests moments té un problema de 
tresoreria molt important, la Generalitat li deu uns quans milions d’euros i, per 
tant, entenem que és millor que el propi Consell decideixi on destinar aquests 
diners en funció de les seves necessitats que al final seran també una mica en 
funció de les necessitats de la Comarca, estem parlant també de quantitats 
molt petites, no? Ja s’han dit. 
Molt bé, hi ha alguna altra apreciació? No? Doncs passem a la votació.” 
 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  [12 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9) i de CIU (3); i 4 
abstencions del PSC (2); del PPC (1); i d’ICV-EUiA (1)], 
    

           ACORDA: 
 
Identificació de l’expedient  
 
Expedient número G504201200076, relatiu a laprovació de la transferència de 
l’assignació per a la prestació supramunicipal de serveis, corresponent a la 
participació en els ingressos de la Generalitat de l’Ajuntament de Caldes de 
Montbuit a favor del Consorci de Viles Termals de Catalunya i del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental. 
 
DICTAMEN 
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Antecedents 
 
En data 26 d’octubre de 2012 s’ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya, número 6241, la Resolució GRI/2189/2012, de 23 d’octubre,  
mitjançant la qual ha estat aprovada la distribució als municipis de Catalunya 
de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de 
Cooperació local de Catalunya, any 2012, dictada per la Consellera de 
Governació i Relacions Instituacionals de la Generalitat de Catalunya. 
 
Aquesta participació per a la prestació supramunicipal de serveis té com a 
finalitat sufragar les despeses derivades de les activitats o les inversions 
supramunicipals i els ajuntaments l’han de destinar i transferir, totalment o en 
part, a una o diverses entitats supramunicipals en les quals participin, sempre 
que aquestes entitats tinguin la consideració d’ens locals i constin formalment 
inscrites en el Registre d’ens locals de Catalunya del Departament de 
Governació i Relacions Institucionals. 
 
En l’esmentada resolució hi ha dos capítols, un de lliure disposició on consta 
que al municipi de Caldes de Montbui li corresponen 212.166,78 euros i un 
segon capítol per a la prestació supramunicipal de serveis, per un import de 
9.682,62 euros, dels quals el Ple de l’Ajuntament haurà de determinar la seva 
assignació entre les mancomunitats, les comunitats i els consorcis legalment 
constituïts i en els qual hi participa. 
 
 
Fonaments de dret 
 
D’acord amb l’article 52 de la Llei 6/2011, del 27 de juliol, de pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per al 2012.  
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Transferir un 75% (7.261,96 €) al Consell Comarcal del Vallès Oriental i 
un 25% (2.420,66 €) al Consorci de Viles termals de Catalunya, dels quals en 
forma part l’Ajuntament de Caldes de Montbui, de l’assignació per a la prestació 
supramunicipal de serveis, corresponent a la participació en els ingressos de la 
Generalitat que pertoquen al municipi de Caldes de Montbui, per un import de 
9.682,62 euros. 
 
Segon. Comunicar aquest acord a la Direcció General d’Administració Local del 
Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de 
Catalunya, al Consell Comarcal del Vallès Oriental i al Consorci de Viles 
Termals de Catalunya. 
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7. APROVAR LA RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS 
DEL CONSORCI PER A LA DEFENSA DEL RIU BESÒS. 
 
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, senyor Mauri si us plau.” 
 
Pren la paraula el senyor Mauri: 
“Bé, hi ha poc a afegir, el secretari ho ha explicat molt bé, hi havia aquesta 
incertesa alhora d’interpretar que el Consorci per a la Defensa del riu Besos, 
per la Conca del riu Besos, no quedava clar que tancava el cicle del tractament 
de l’aigua i s’han modificat aquests estatuts per això i també s’han fet algunes 
modificacions, alguna incorporació d’un nou municipi i la modificació de Palau 
de Plegamans per Palau-Solità i plegamans.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Hi ha alguna pregunta? Alguna altra intervenció abans de passar a la votació? 
No? Doncs ho posem a votació.” 
 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  [15 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); de CIU (3); del PSC 
(2); del PPC (1); i 1 abstenció d’ICV-EUiA (1)], 
    

                 ACORDA: 
 
 
Identificació de l’expedient  
 
Expedient número TX499-2012-000336, relatiu a la ratificació de la modificació 
dels Estatuts del Consorci per a la defensa de la conca del Besòs. 
 
DICTAMEN 
 
Antecedents 
 
I.- Per resolució de la presidència del Consorci per a la Defensa de la Conca 
del Besòs es va instruir l’expedient corresponent a la proposta de modificació 
estatutària d’aquest Consorci. 
 
II.- Existeix la voluntat i l’oferiment per gestionar, des del Consorci, els serveis 
de clavegueram dels Ajuntaments consorciats, la qual cosa ha creat dubtes ja 
que els estatuts del consorci no recullen explícitament l’activitat de 
clavegueram com a funció o actuació, tot i que els Estatuts fan referència 
genèrica a tota el cicle de l’aigua, tot i que, com a ens local, el Consorci tindria 



 

46 
 

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

competències  sobre el clavegueram i el tractament d’aigües residuals. Per 
tant. Cal adaptar els estatuts explicitant l’actuació de sanejament en baixa als 
claveguerams municipals. 
 
III.- Tenint en compte que la darrera versió dels estatuts és de 1997, cal 
aprofitar el procés de modificació proposat per incorporar aquells aspectes que 
han quedat desfasats pel pas dels anys o superats per les noves tecnologies i/o 
novetats legislatives. 
 
IV.- Per acord de la Junta General del Consorci de data 28 de febrer de 2012 
es va aprovar inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci per a la 
Defensa de la Conca del riu Besòs. 
 
Fonaments de dret 
 
Articles 312 a 324 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
Articles 52.2.b i 269 a 272del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Articles 22.2.b), 47.2.g i 87 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, pel que s’aprova el 
Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local. 
 
Article 6.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
Articles 113, 114 i 115 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Ratificar la modificació dels Estatuts del Consorci per a la Defensa de la 
Conca del riu Besòs. 
 
Segon. Trametre certificat de la ratificació dels Estatuts al Consorci per a la 
Defensa de la Conca del riu Besòs. 
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8. DESESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER PEDRO 
GARCIA CAMPAÑA I ALTRES CONTRA LA LIQUIDACIÓ DE LES 
CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER LES OBRES DE REURBANITZACIÓ DE 
CAN MASPONS.  
 
La senyora Garcia Pou, regidora del grup municipal de CiU, per incompatibilitat 
d’interessos, ha d’abandonar el plenari essent les 21.45 hores. 
 
Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, hi ha paraules sobre aquest punt? Senyora Taulats” 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Només en relació amb les al·legacions vull confirmar que nosaltres, es 
desestima la seva totalitat, però nosaltres sí que continuem pensant que els 
equipament, si més no pel que ens consta, sí que haurien de tributar, no les 
zones verdes evidentment. Però és un tema que ja hem parlat altres vegades, 
no passa res, ens abstindrem en aquesta resolució d’avui, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, doncs si no hi ha més intervencions anem a votar-ho.”   
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  [9 vots 
favorables dels membres del grup municipal d’ERC (9); 5 abstencions de CIU 
(2); del PSC (2) i del PPC (1); i 1 vot en contra d’ICV-EUiA (1)], 
    

            ACORDA: 
 
Identificació de l’expedient  
 
Expedient número TECE200701966, relatiu al recurs de reposició presentat per 
Pedro Garcia Campaña, registre d’entrada 9192; per Margarida Palet Ricard, 
registre d’entrada 9305; per Ramon Parellada Julià, registre d’entrada 9307 i 
per Maria Teresa Llano Tejada, registre d’entrada 9308. 
 
DICTAMEN 
 
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. 
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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 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 
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 
notificació de la liquidació definitiva de les contribucions especials per l’obra de 
reurbanització del sector de Can Maspons . 
  
VI.- Diversos 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 
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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 a més, 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. 
 
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 els recorrents, 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. 
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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. 
- Un fraccionament de 5 anys, oferint com a garantia la finca objecte del 

tribut. 
 
 
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.” 
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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: 
 
“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 Pedro Garcia Campaña, per Margarida Palet Ricard, per Ramon Parellada 
Julià i per Maria Teresa Llano Tejada 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. 
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La senyora Garcia Pou, regidora del grup municipal de CiU, es reincorpora a la 
sessió plenària, essent les 21.50 hores. 
 
9. APROVAR LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA NORMATIVA 
URBANÍSTICA DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA (POUM) DE 
CALDES DE MONTBUI, REFERENT A L’ADMISSIÓ DE L’ÚS D’ESTACIÓ DE 
SERVEI. 
 
L’alcalde proposa deixar sobre la taula aquest punt per a un millor estudi. 
 
 
Identificació de l’expedient  
 
Expedient número TP202-2012-000033, relatiu a la modificació puntual de la 
normativa urbanística del Pla d’Ordenació Urbanística (POUM) de Caldes de 
Montbui, referent a l’admissió de l’ús d’estació de servei. 
 
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.- Examinats els paràmetres urbanístics de les diferents zones del POUM es 
constata que l’ús d’estació de servei és incompatible amb les condicions d’ús 
de la majoria dels terrenys que el POUM classifica com sòl urbà alhora que es 
declara aquest ús incompatible amb caràcter general en el terreny que el 
POUM classifica com a sòl no urbanitzable. 
 
III.- L’objectiu  d’aquesta modificació és el de replantejar aquestes restriccions 
per tal de possibilitar la implantació d’aquests tipus d’establiments en 
determinats sòls que per llurs característiques urbanístiques siguin susceptibles 
de ser admesos. 
 
IV.- L’àmbit d’actuació d’aquesta modificació puntual és la totalitat del terme 
municipal, en concret es proposa modificar les condicions d’ús dels terrenys 
que el POUM qualifica com zona d’eixample (clau A3), zona de volumetria 
específica (clau A6), subzona comercial concentrat (clau A8.2), sòl no 
urbanitzable i sòls de subzona d’explotacions agrícola-ramadera (clau F2.2). 
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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 l’admissió de l’ús d’estació de servei. 
 
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. 
 
 
10. ACCEPTAR LA RENÚNCIA DE L’ALCALDE DE L’AJUNTAMENT, SR. 
JORDI SOLÉ I FERRANDO, A LES RETRIBUCIONS ASSIGNADES PEL PLE 
PER L’EXERCICI DEL SEU CÀRREC D’ALCALDE EN RÈGIM DE 
DEDICACIÓ EXCLUSIVA. 
 
El senyor Jordi Solé Ferrando, alcalde, s’absenta de la sessió plenària, essent 
les 21.50 hores. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, ara sóc jo el que m’absento temporalment del Ple un altre cop, perquè 
aquest punt fa referència a mi. Torno a cedir la presidència al senyor Personat.” 
 
Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 
 
Pren la paraula el senyor Personat: 
“Molt bé, alguna pregunta? Senyor Pau” 
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Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“Sense voler fer més comentaris a una cosa que és del tot normal i no mereix 
cap recriminació ni lloança doncs és la normalitat. Però sí que és un bon 
moment per tornar a preguntar si heu decidit alguna cosa respecte a la paga de 
Nadal que els regidors alliberats cobreu? Alliberats parcials o totals, i dic 
cobreu perquè la cobreu tant si està estipulada com a paga de Nadal com si 
està prorratejada en tots els mesos. I ho torno a preguntar perquè tota vegada 
que no és obligatori que ho feu, creiem, i així s’està donant en molts municipis 
de tots els colors polítics, que els polítics alliberats que tenen un sou, en 
solidaritat amb els treballadors de la mateixa casa, han decidit renunciar a la 
paga de Nadal o la part proporcional corresponent a la paga de Nadal. Com 
que en l’últim Ple ho veu contestar així una mica en l’aire dient que era una 
decisió que havíeu de prendre, la pregunta és si heu pres aquesta decisió i si la 
voleu fer pública?” 
 
Pren la paraula el senyor Personat: 
“Senyora Romano.” 
 
Pren la paraula la senyora Romano: 
“Bé, nosaltres només voldríem preguntar si aquests diners que s’estalviarà 
l’Ajuntament del sou de l’alcalde ja saben a on destinaran aquesta quantitat de 
diners, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor Personat: 
“Senyora Coll.” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“Gràcies, no, primer m’ha cridat l’atenció que el senyor alcalde s’hagi 
d’absentar per deixar de cobrar i pugui estar aquí per aprovar-se el sou, és una 
cosa una mica curiosa, però bé, són aquelles coses que passen, no? 
Nosaltres el que volíem dir és el mateix que vam preguntar a la Comissió 
Informativa i és en referència al que comentava ara la senyora Romano.  
No ens va  quedar clar, o va semblar que sí, i en tot cas volem que ens 
aclarissin si realment està previst que això sigui un estalvi, es a dir que 
l’Ajuntament no gasti aquests diners en polítics alliberats o si com vam 
entendre a la Comissió Informativa aquests diners ara es gastaran en altres 
persones que estan en l’equip de govern. Aquesta és una de les preguntes. 
 
La segona pregunta, ho teníem per l’apartat de precs, però bé ja que surt aquí 
el tema doncs per no tractar-ho dues vegades ho tractem en aquest apartat 
també. Nosaltres sí que havíem entès que al final els regidors que estaven 
alliberats renunciaven a la paga extra igual com la resta de treballadors de 
l’Ajuntament s’han vist obligats a no cobrar-la. I nosaltres el que volíem era fer 
un prec. Volíem demanar que mentre els diners dels treballadors la Llei 
obligava a que es guardin en un lloc fins el 2015 per veurem què passarà, però 
el sou dels regidors això no està obligat, que aquests diners que s’han estalviat 
amb la paga extra de Nadal es destinin a polítiques de cooperació, que ha estat 
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una partida que aquest any hem comentat que ha estat molt disminuïda i que, 
per tant, es puguin dedicar a projectes de cooperació internacional. Sabem que 
això no suposarà a que arribi fins el 0’7%, perquè aquestes pagues extres no 
compensarien la diferència que hi ha, però aquests diners de la paga extra 
segurament incrementarien el 0’35% del 2012 i farien molta falta allà on vagin a 
parar. Gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor Personat: 
“Senyora Maria” 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Sí, gràcies, des d’un punt de vista de la legalitat i la redacció de l’acord 
evidentment és exquisit i hi votarem a favor. Per afegir una cosa més sobre tot 
el que s’ha posat sobre la taula, des d’un punt de vista també de si s’ha previst 
què es farà amb el pressupost que s’allibera? Jo crec que hi ha més coses de 
fons, no només aquesta, sinó que sí que és incompatible cobrar els dos sous 
evidentment, tal i com marca la Llei, però no és incompatible fer totes dues 
feines. Quan un arriba a ser alcalde i no té un altra feina de caràcter polític, 
considera que ha d’alliberar-se perquè la dedicació és intensa i això es justifica 
quan ho aprovem. I en canvi ara passa al revés, nosaltres només ens 
qüestionem que moltes vegades un discurs després es contradiu amb un altre 
quan es prenen determinades decisions i que això des d’un punt de vista 
estètic, els polítics hi hem de vetllar moltíssim. Perquè llavors no donem la 
imatge d’austeritat, de rigor, de dedicació realment sana cap el món de la 
política que creiem que és imprescindible en els moments que estem vivint, 
gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor Personat: 
“Bé, contestarem primer, la paga de Nadal un no pot renunciar si no en té, 
malgrat digui vostè que es cobren prorratejades, no prorratejades, nosaltres el 
nostre sou és públic, es va aprovar aquí en el Ple, i es va aprovar la forma de 
cobrament, en lloc diu que hi hagi 14 pagues, per tant, no hi ha paga. Això per 
un costat, per altre costat diu que molts ajuntaments ho fan, jo aquí tinc una 
estadística, evidentment no en puc fer massa cas perquè aquí nosaltres vam 
enviar un correu dient que no teníem paga com altres ajuntaments també ho 
han dit, que no tenen paga, potser uns sí que en tenen, però en canvi a 
nosaltres ens van posar que no ens fèiem la supressió de la paga, no? Quan 
vam enviar un correu que tinc aquí que els hi dèiem que no teníem paga i pel 
que sigui, s’han equivocat, o han posat que no.  
Per tant, l’estadística que li donaré hauran de tenir en compte que de la 
mateixa manera que a nosaltres ens posen que no, potser a uns altres els hi 
posaran que sí. De totes formes són 43 municipis dels quals 20 diuen que sí en 
principi, i els altres 23 no, no en tenen o un està en estudi, per tant, això que 
molts ajuntaments ho fan, bé, doncs ho fan molts ajuntaments però mai arriben 
a més del 50% o més del 51%. 
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Què passarà amb els diners que deixa de percebre l’alcalde? El senyor 
alcalde? Doncs en principi encara no està decidit del tot però que serà un 
estalvi per l’Ajuntament està clar que sí. La feina que fem doncs potser tindrem 
que fer una redistribució i segons aquesta redistribució doncs així es farà. De 
totes formes en seran informats i evidentment tindrà que passar pel Ple, per 
tant, serà el moment de parlar-ne si la redistribució i si el que fem els hi agrada 
o no, i estan d’acord o no. 
Si, bé, si no hi ha res més passem a la votació.”         
 
Pren la paraula el senyor secretari: 
“Si us plau, disculpeu però és una modificació de la relació de llocs de treball. 
Un lloc de treball era eventual i deixa de ser-ho, i per tant per això es vota, 
perquè en el fons estem retocant un altre cop la relació de llocs de treball.” 
 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents [15 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (8); de CIU (3); del PSC 
(2); del PPC (1); i d’ICV-EUiA (1)],  
 

ACORDA: 
 
Identificació de l’expedient  

Expedient d’Alcaldia de renúncia del Sr. Jordi Solé Ferrando a les retribucions 
corresponents al règim de dedicació exclusiva. 
 
DICTAMEN 
 
Antecedents  
 
I. El Ple de l’Ajuntament, en la sessió del dia 30 de juny de 2011 va acordar que 
l’alcalde de l’Ajuntament de Caldes de Montbui exerciria el seu càrrec en règim 
de dedicació exclusiva, i va aprovar les retribucions per aquest exercici. 
 
II. En el mateix Ple de 30 de juny de 2011 es va aprovar el règim 
d’indemnitzacions de les regidores i regidors d’aquest Ajuntament, per 
assistència als Plens i a la Comissió de Coordinació i Planificació. 
 
III. El dia 14 de desembre de 2012, l’alcalde, Sr. Jordi Solé i Ferrando, 
mitjançant escrit amb número de registre d’entrada 9807, va comunicar la seva 
renúncia a les retribucions assignades pel Ple de l’Ajuntament per l’exercici del 
seu càrrec en règim de dedicació exclusiva, per haver estat nomenat Diputat al 
Parlament de Catalunya el dia 17 de desembre de 2012. S’adjunta còpia de la 
sol·licitud de renúncia a l’expedient. 
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IV. S’adjunta també a l’expedient, còpia de Credencial de Diputat de la Junta 
Electoral Provincial de Barcelona. 

Fonaments de dret 

Article 73 i 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local. 
 
Llei 53/1984, de 26 de desembre d’Incompatibilitats del personal al servei de 
les administracions públiques. 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Aprovar la urgència de l’acord que es porta a aprovació. 
Segon. Acceptar la renúncia de l’alcalde de l’Ajuntament, Sr. Jordi Solé i 
Ferrando, a les retribucions assignades pel Ple per l’exercici del seu càrrec 
d’alcalde en règim de dedicació exclusiva. 
Tercer. Modificar l’acord de Ple de 30 de juny de 2011, retirant la retribució de 
52.253,12.- € bruts anuals, amb efectes al dia 17 de desembre de 2012, per la 
qual cosa les retribucions per dedicació exclusiva seran abonades a l’alcalde 
fins el dia 16 de desembre de 2012, inclòs aquest. 
Quart. Donar de baixa al Sr. Jordi Soler i Ferrando al Règim General de la 
Seguretat Social, amb efectes al dia 16 de desembre de 2012. 
Cinquè. Establir, que a partir del dia 17 de desembre de 2012, l’alcalde de 
l’Ajuntament, Sr. Jordi Solé i Ferrando, percebrà les indemnitzacions per 
assistència al Ple de l’Ajuntament i a la Comissió de Coordinació i Planificació, 
establertes amb caràcter general per les regidores i regidors que no tenen 
assignada una retribució en règim de dedicació exclusiva per la seva dedicació, 
i que van ser aprovades pel Ple de l’Ajuntament de 30 de juny de 2011. 
Sisè. Notificar aquest acord al Sr. Jordi Solé i Ferrando, a la Intervenció 
Municipal i al Departament de Recursos Humans. 
 
El senyor Jordi Solé Ferrando, alcalde, s’incorpora a la sessió plenària, essent 
les 21.57 hores. 
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11. MOCIÓ. 
 
MOCIÓ DE REBUIG A L’AVANTPROJECTE DE LLEI ORGÀNICA DE 
MILLORA DE LA QUALITAT DE L'EDUCACIÓ. 
 
L’alcalde llegeix literalment la moció. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Bé, passaré la paraula als portaveus dels grups que han presentat aquesta 
moció, com sempre de major a menor representació en aquest cas, comencem 
pel senyor Gaspar, senyora Guiteras si us plau.” 
 
 
Pren la paraula la senyora Guiteras: 
“Bona nit, gràcies senyor alcalde, bé el grup municipal d’Esquerra Republicana 
de Catalunya de Caldes de Montbui està totalment en contra d’aquest 
avantprojecte de Llei per diversitat de raons: la primera que no vol dir que sigui 
la principal, però sí que és molt important, és perquè és contraria a la Llei de 
política lingüística, en el preàmbul de la qual hi podem llegir “La llengua 
Catalana és un element fonamental de la formació i de la personalitat Nacional 
de Catalunya, un instrument bàsic de comunicació, d’integració i de cohesió 
social dels ciutadans i ciutadanes amb independència de llur origen geogràfic i 
el lligam privilegiat de Catalunya amb les altres terres de parla Catalana amb 
les quals forma una comunitat lingüística que ha portat al llarg dels anys amb 
veu original, una valuosa contribució a la cultura Universal. 
A més ha estat el testimoni de fidelitat del poble Català en vers la seva terra i la 
seva cultura específica.” Pel que fa a l’ensenyament, aquesta Llei, la de política 
lingüística garanteix a tota la població el ple coneixement de les dues llengües i 
alhora garanteix que l’alumnat no sigui discriminat ni separat en grups diferents 
per raó de la llengua.  
L’altre raó, tant important com la primera, és que l’avantprojecte de la nova Llei 
espanyola d’educació, la LOMQE la Llei Orgànica per a la millora de qualitat 
educativa presentada pel Ministre espanyol del PP el senyor Wert torna a 
significar un atac a la immersió lingüística Catalana. La Llengua Catalana i 
relegada a quarta llengua en l’ensenyament de primària i secundària.  
Aquest tractament del Català incompleix tant la Constitució Espanyola com 
l’Estatut de Catalunya, igualment la Llei d’educació de Catalunya. Perquè 
aquesta nova Llei divideix les llengües que s’ensenyen en els centres educatius 
en tres categories diferents: les troncals, en la qual hi haurà el Castellà i la 
primera llengua estrangera, les especifiques, que seria la segona llengua 
estrangera i la d’especialitat on trobaríem el Català. Les primeres hauran 
d’ocupar un mínim de un 50% de l’horari, les segones un màxim del 50% les 
terceres no tenen assignat cap temps mínim. A Catalunya ja fa molts anys que 
s’aplica la immersió lingüística que amb aquesta Llei queda reduïda a res, 
queda anul·lada. I per què des d’Esquerra Republicana de Catalunya volem 
continuar amb la immersió lingüística? Perquè és un exemple d’educació, de 
cohesió social, perquè tot l’alumnat es senti integrat dins del sistema, perquè 
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l’educació sigui de qualitat i que cap alumne es senti separat per raons de 
llengua.  
Però no només ens preocupa el tema lingüístic d’aquesta Llei, que ens 
preocupa molt, sinó que també hi ha altres raons, moltes altres raons. Amb 
aquesta Llei s’està planificant l’establiment d’un sistema educatiu centralitzat 
que divideix l’alumnat per possibilitats, no pas per capacitats, deixant de banda 
l’equitat i la cohesió que condueix a la disminució de la qualitat de l’escola 
pública i de la concertada que es mou en aquests paràmetres, pensat per 
superar les proves unificades d’avaluació, no pas per ensenyar i per aprendre. 
 
Amb aquesta Llei desapareix l’àrea d’educació primària anomenada 
coneixement del medi, el proper, es clar, amb aquesta Llei es vol crear un títol 
de formació professional bàsica per alumnes de quinze anys que no segueixin 
de manera plena els estudis de secundària, però que no equivalgui al graduat 
escolar. Amb aquesta Llei s’estableixen dues tipologies segregades i 
segregadores  a quart d’ESO una tendent al que s’anomena ensenyaments 
acadèmics i l’altre ensenyaments aplicats. Amb aquesta Llei es reivindica la 
religió com a matèria fonamental. Amb aquesta Llei es perd en canvi la matèria 
d’història contemporània pels estudiants de secundària de les branques 
científiques i tecnològiques. Amb aquesta Llei apareixen tres revalides en la 
vida escolar normal de l’alumnat, totes elles unificades i centralitzadores. 
Amb aquesta Llei es perd la caracterització d’òrgan decisori dels Consells 
Escolars de centre, que passen a ser únicament consultius. 
Amb aquesta Llei s’obre la porta a l’especialització dels centres en els àmbits 
curriculars, funcional o particologia de l’alumnat, o sigui, a la desequitat, a la 
distinció de l’alumnat a partir d’una tipologia de centres per motius possibles 
molt diversos com podria ser el de la Llengua Catalana. 
Amb aquesta Llei s’oficialitza i legalitza definitivament el concert als centres 
d’élit que segreguen per gènere, i només admeten nens o només admeten 
nenes, trencant el principi de coeducació i no discriminació. La segregació ja 
serà indiscutiblement legal. Des d’aquesta obsessió ultraconservadora la 
LOMQE defineix el sistema educatiu espanyol com a conjunt d’agents públics i 
privats que desenvolupen funcions de regulació, de finançament o de prestació 
del servei de l’educació a Espanya i als seus beneficiaris. Així com el conjunt 
de relacions, estructures, mesures i accions que s’implementen per 
proporcionar-lo. Ja no es tracta d’un dret sinó d’un servei que a més tampoc ja 
no és públic per definició i té beneficiaris i estructures.  
El grup municipal d’Esquerra estem en contra d’aquest avantprojecte de Llei 
perquè és letal contra la cohesió de l’escola Catalana i la presència de la 
llengua en el sistema i rebenta l’àmbit competencial de la Generalitat, reduint la 
seva capacitat de decisió a la mínima concepció.  
El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya ens oposem a 
l’aplicació d’aquesta Llei per tota aquesta concepció destructiva del sistema 
educatiu, segregadora, elitista, discriminatòria, reaccionària que representa la 
LOMQE. La tradició de la nostra escola té la llengua com a pal de paller i té la 
qualitat com a motor. No ens podem permetre perdre ni una cosa ni l’altra.  
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Des del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya esperem no 
haver d’estar en contra de cap altre projecte de Llei del govern Espanyol, 
perquè des del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya esperem 
que ben aviat els projectes de Llei i les Lleis siguin del govern de l’Estat Català, 
siguin Lleis que no ens humiliïn ni ens anul·lin com a poble. 
I des del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya agraïm tot el 
suport rebut pel Consell Escolar Municipal de Caldes de Montbui i per 
l’Assemblea Nacional Catalana de Caldes de Montbui.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, gràcies, per Convergència i Unió senyora Taulats.” 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Molt bé, gràcies, anirem ràpid. L’esborrany de la Llei Orgànica de Millora de la 
Qualitat Educativa que ha elaborat el Ministeri d’Educació vol trencar el model 
d’escola Catalana tant pel que fa a la Llengua com pel que fa al contingut del 
nostre model educatiu. Amb el text que proposa el Ministeri, el Català passa a 
ser la quarta llengua de dos nivells d’ensenyament, atorgant-li un tractament 
pràcticament residual. Mai cap ministre en l’etapa democràtica havia plantejat 
una ofensiva tan dura contra el català a l’escola com aquesta.  
El text del Ministeri diu també que l’administració educativa ha de garantir una 
“profesionalidad  razonable” entre el català i el castellà. És evident que el que 
cerquen des del ministeri és aconseguir que a Catalunya s’imparteixin el 50% 
de les assignatures en una llengua i en altra, trencant així el model d’immersió 
lingüística a les escoles Catalanes. 
Des de Convergència i Unió defensarem com ja ha anunciat el Govern de la 
Generalitat en funcions, seguir aplicant la Llei d’educació de Catalunya que és 
la legislació pròpia de Catalunya en matèria d’educació, i és la que garanteix 
que Catalunya seguirà tenint un model educatiu que no només dóna bons 
resultats acadèmics, sinó que també funciona com a eina bàsica de cohesió 
social.  
Amb aquest model educatiu s’assoleixen els nivells adequats de coneixement 
d’ambdues llengües com han pogut comprovar amb dues petites paraules que 
he dit amb castellà, com es demostra també amb els resultats de les proves 
d’avaluació efectuades pel mateix Ministeri. 
Volem deixar clar des de Convergència i Unió i des del futur govern de la 
Generalitat que es recolzarà la garantia que els centres educatius catalans 
puguin seguir treballant amb total normalitat i tranquil·litat i si hi ha algun 
conflicte legal relacionat amb l’aplicació de la Llei serà el Govern de la 
Generalitat qui respondrà davant dels tribunals si és necessari, perquè la 
prioritat del nostre grup municipal i del nostre partit polític és sobretot que tot 
aquest debat no trenqui la normalitat i la tranquil·litat a les nostres escoles. 
La Llei d’Educació de Catalunya és l’eina que garanteix que a Catalunya no es 
separen els infants per raó de llengua i que a Catalunya hi seguirà havent un 
model educatiu que garanteix el perfecte coneixement del Català i del Castellà 
que, a més a més com ja hem dit, ens ha donat 30 anys d’excel·lents resultats 
no només acadèmics, sinó també socials, gràcies.” 
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Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, pel grup dels Socialistes, senyora Coll” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“Gràcies, bé, cada dia ens van tocant el pa, ens van prenen el pa i ara també 
ens volen prendre la llengua i la cultura, bé, ara i en altres ocasions que hem 
anat veient, no? I òbviament tampoc ens volem quedar callats, això va portar 
que abans d’aquest plenari tres grups ja presentessin mocions, cadascú per la 
seva banda i la voluntat de unir forces va fer que avui en aquest plenari 
portéssim una moció conjunta en defensa del Català i del model d’immersió 
lingüística a la nostra escola.  
Perquè el mes de maig de 1981, pocs mesos després que s’iniciés l’assumpció 
de competències educatives per part de la Generalitat de Catalunya la 
pedagoga catalana Marta Mata, llavors Diputada al Parlament de Catalunya, 
defensà la Comissió de Política Cultural del Parlament una proposició no de 
Llei sobre el tractament de la llengua en l’ensenyament no universitari.  
La proposta contenia les bases del que després ha estat el nostre model de 
immersió lingüística. En aquesta proposició deia textualment: “No es separaran 
els nens en aules diferents per raons lingüístiques” Marta Mata en la seva 
defensa afirmava que aquest model recull la tradició del treball pedagògic a 
Catalunya dels anys 20 i 30, guanyada a pols i en circumstàncies contràries, i 
evocava el mestratge, l’herència de les grans figures de la renovació 
pedagògica Catalana com Alexandre Galí. 
 
Han passat 20 anys i avui podem dir que l’escola Catalana té un model 
educatiu consolidat. Basat en la no separació dels infants i joves per raó de la 
llengua. Que fa possible el coneixement de les dues llengües oficials per part 
de l’alumnat en acabar l’ensenyament obligatori, tot afavorint la cohesió social i 
la igualtat d’oportunitats. Cap nen o nena a Catalunya acaba la seva 
escolarització obligatòria sense dominar les dues llengües. I, per tant, amb 
capacitats suficients per expressar-se correctament en qualsevol d’elles. 
L’actual model d’escola és el resultat dels esforços de tota la societat, 
especialment de la comunitat educativa que amb un consens absolut en torn 
del model lingüístic i amb la implicació de pares, mares i del professorat a 
treballat diàriament per tenir una escola Catalana, democràtica i de qualitat. 
La immersió lingüística i la consideració del Català com a llengua vehicular han 
donat força i solidesa a aquest model, el qual ha estat objecte de 
reconeixement per part diverses institucions internacionals i és un referent com 
a model pedagògic eficient en el Marc Europeu de les Llengües. 
 
Fa poc el ministre d’educació José Ignacio Wert anunciava l’esborrany de Llei 
Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa LOMCE, aquesta amenaça a 
convertir la llengua Catalana en una assignatura optativa i residual, i per això 
creiem necessari i reclamem un gran acord a Catalunya amb tots els 
representants polítics amb els agents educatius i amb les entitats contra 
aquesta reforma. 
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Es tracta d’un nou exemple de la voluntat recentralitzadora, retrógrada, 
anacrònica i segregadora del ministre Wert, bé per poder posar qualificatius 
que es puguin dir en públic, no? I la LOMCE i la instrumentalització de 
l’educació amb finalitats ideològiques i polítiques del govern del PP. Amb la 
LOMCE i la seves darreres versions incendiàries, el ministre ens torna als anys 
70 per anar al més a prop, no?  
La LOMCE que en els seus primers esborranys ja era agressiva envers 
Catalunya i envers un sistema educatiu basat en l’equitat, ara just després de 
les eleccions autonòmiques s’endureix encara més.  
El nou esborrany de reforma educativa relega el Català com una assignatura 
residual per darrera de la llengua Castellana o l’aprenentatge d’una primera 
llengua estrangera. 
Segons el nou text les assignatures es classifiquen en troncals, específiques i 
d’especialitat, sent aquesta última categoria on quedaria inclosa la nostra 
llengua, la llengua Catalana. 
Això és un atac frontal contra el model d’immersió lingüística que s’ha 
contrastat com un model d’èxit, un menyspreu a les competències del govern 
de la Generalitat en matèria educativa i un menysteniment al conjunt de la 
comunitat educativa i a la societat Catalana. 
El projecte de Llei també segrega socialment el alumnat, responent a una 
voluntat exclusivament ideològica. De paràmetres elitistes i unificadors, 
menystenint la diversitat i la riquesa personal i cultural de les comunitats 
autònomes. El disseny de l’entramat normatiu permet segregar a l’alumnat pel 
que fa a l’accés a l’escola, obviant el principi d’equitat. Acceptar la segregació 
en relació amb la tipologia de l’alumnat al possibilitar el sosteniment amb fons 
públic d’escoles diferenciades per raó de sexe, i segrega lingüísticament pel 
que fa al tracta despreciatiu de la llengua Catalana i la possibilitat de crear 
centres amb base a models lingüístics diferenciadors en un mateix context 
social. I a més segrega l’itinerari formatiu bàsic de l’alumna al diferenciar el 
darrer any de la secundària obligatòria entre uns continguts adreçats al 
batxillerat o uns aprenentatges de formació professional com comentava abans 
la regidora. 
Per tant, creiem que hem de fer un front comú, no hem de deixar passar 
aquesta reforma que ens proposa el senyor ministre Wert i des d’aquest plenari 
volem fer un crit més en contra d’aquest atac contra la nostra llengua i el nostre 
model educatiu, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gracies, primer fem els grups que han presentat la moció i després acabem 
amb vostè, senyor Olóndriz” 
 
Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“Molt bé, seré breu, aquesta proposta de Llei representa un atac frontal a la 
llengua Catalana, és un menyspreu al model Català d’immersió lingüística i 
només és una peça més de l’estratègia centralitzadora i uniformadora de 
l’actual partit que governa l’estat. És per això que com heu dit tots vosaltres, jo 
també em sumo a la moció i crec que no és suficient declarant al ministre Wert 
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persona “nongrata” a Caldes, que hauríem de fer-ho extensiu a tot el govern del 
Partit Popular i a tot el Partit Popular sinó pren un camí diferent.  
De totes maneres m’agradaria no oblidar que l’escola Catalana en aquests 
moments està patint molt amb tot un seguit de retallades, provinents aquestes 
no solament del govern central sinó també de la Generalitat de Catalunya.  
Avui estem defensant el Català, però no podia deixar de fer esment al moment 
en què està passant tota l’escola Catalana i a Caldes en som un viu exemple, 
gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, senyora Romano” 
 
Pren la paraula la senyora Romano: 
“Bé, com molt bé diu la moció, estem parlant d’un avantprojecte de Llei 
d’educació, que a diferència de les mentides que s’estan difonen des del 
govern de la Generalitat, garanteix la proporcionalitat raonable de les llengües 
cooficials. Sent la Generalitat l’autoritat competent per marcar el percentatge 
del Català i Castellà de les aules a Catalunya.  
Com bé he dit al principi aquest és un avantprojecte que hi ha coses que també 
creiem que hauríem de canviar, que a petició de la presidenta del Partit 
Popular, el Català ha passat de ser especialitat, a ser una assignatura 
obligatòria quan s’acabi la primària i la secundària. Per tant, com molt bé he dit 
és un avantprojecte, aquí interessa fer cortines de fum sobre el Català i el 
Castellà per part del govern de la Generalitat i la senyora Rigau i també, perquè 
no dir-ho, el senyor Wert el ministre creiem que la seva actitud tampoc és la 
més positiva, també som capaços de reconeixa això, però el que sí ens sap 
molt de greu i es que darrera, dic un altre cop, de tota aquesta cortina de fum 
que estan creant des de la Generalitat el que sí és real a dia d’avui és que a 
Catalunya gairebé estem al 30% de fracàs escolar i això no preocupa, i això no 
surt a la moció, però aquesta és la realitat. El fracàs escolar a Catalunya és el 
30% i segurament que no és culpa només ni del Català ni del Castellà. Per tant 
el meu vot serà contrari, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, gràcies per les seves intervencions, passarem a la votació d’aquesta 
moció.”                                          
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  [15 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); de CIU (3); del PSC 
(2) i d’ICV-EUiA (1); i 1 vot en contra del PPC (1)], ACORDA aprovar la moció 
següent: 

 
El ministre d’Educació del govern espanyol, José Ignacio Wert, ha donat a 

conèixer recentment l’avantprojecte de llei orgànica de millora de la qualitat de 

l’educació, un projecte que representa un nou atac al sistema educatiu català i 
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al model d’immersió lingüística, que ha estat reconegut com un model d’èxit i 

que ha estat implantat amb un ampli suport social i polític a Catalunya.  
 
Aquesta nova legislació pretén acabar amb un sistema d’immersió lingüística 

que ha resultat integrador i ha evitat la segregació dels alumnes per raó de 

llengua. Pretén posar fi a un sistema educatiu que ha permès la convivència i la 

cohesió social i ha estat respectuós amb la diversitat. La llengua catalana ha 

estat i ha de continuar essent la llengua vehicular, de referència, a l’escola. 

Aquest fet ha estat, tal i com s’ha demostrat al llarg dels anys, respectuós amb 

els drets lingüístics individuals i personals. I, per tant, no podem posar en perill 

un model d’èxit en l’aprenentatge per a les generacions actuals i futures del 

país.  
 
Amb aquesta legislació, l'assignatura de llengua catalana i literatura, tant a 

educació primària com a educació secundària obligatòria, passa de ser una 

matèria troncal del 50% de l'horari lectiu a ser una assignatura d'especialitat 

sense tenir un mínim d'hores lectives.  
 
L’impuls d’aquesta nova legislació està injustificat. La voluntat uniformitzadora 

del govern de l’estat és evident, és una ofensiva global contra la possibilitat 

d'establir currículums adequats a la nostra realitat. Darrere d’aquesta acció hi 

trobem la voluntat de trencar la normalització de la llengua catalana i un 

menyspreu vers el projecte pedagògic i de promoció de la igualtat d’oportunitats 

que s’ha aconseguit amb els anys a Catalunya. 
 
Amb aquesta legislació els pares poden escollir la llengua vehicular i en cas 

que no s’ofereixi la llengua castellana en centres públics, es podrà accedir a 

centres privats i sol·licitar el pagament per part de la Generalitat de Catalunya, 

sense tenir en compte que la Llei d'Educació de Catalunya estableix que no 

s’han de separar els infants per raó de llengua, essent aquesta la fortalesa del 

nostre model d’escola. 
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Davant d’aquesta situació, creiem que es fa necessària una resposta conjunta i 

contundent en defensa del model d’escola catalana. Creiem que el Govern de 

la Generalitat de Catalunya ha de continuar aplicant la llei d’educació de 
Catalunya.  
 
La millor garantia per al no retrocés en la qualitat del sistema educatiu català 

passa perquè de forma autònoma puguem defensar el nostre sistema, els 
nostres mestres, professors i alumnat.  
 
Tenim el convenciment que aquest intent d’intrusió a la realitat educativa i 

social catalana es converteix en una mostra més de la necessitat d’accelerar al 

màxim possible la convocatòria d’un referèndum d’independència que permeti 

aconseguir l’estadi de plena llibertat i sobirania per establir un model educatiu 

que respongui únicament a la realitat nacional i a la voluntat de la ciutadania de 
Catalunya.   
 
Per tots els motius exposats anteriorment, els grups municipals d'ERC, CiU, 
PSC i ICV-EUiA de Caldes de Montbui amb el suport del Consell Escolar 
Municipal i l'Assemblea Nacional Catalana de Caldes de Montbui, proposen 
l’adopció dels següents acords: 
 
 
PRIMER.  Manifestar el rebuig de l’Ajuntament de Caldes de Montbui a la 

reforma de la llei d’educació del govern de l’Estat, que pretén un sistema 

educatiu segregador que atempta contra el model d’escola catalana i que posa 

en qüestió la igualtat d’oportunitats per a tot l’alumnat.  
 
SEGON. Manifestar el nostre compromís i suport al sistema d’immersió 

lingüística, un sistema d’integració i d’inclusió social que ha estat model d’èxit, 

amb més de 30 anys de recorregut, i que té un extens consens social i polític a 
Catalunya.  
 
TERCER. Reprovar l’actuació del govern espanyol, i especialment el ministre 
Sr. Wert, i declarar-lo persona non-grata al municipi de Caldes de Montbui, i 
demanar la retirada immediata de l’esmentat avantprojecte de llei de millora de 
la qualitat de l’educació.   
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QUART. Manifestar el suport a la comunitat educativa que s’ha mostrat 

contrària a les ingerències del govern de l’Estat vers el model d’escola catalana 

i d’immersió lingüística i fer una crida a sumar-se a les mobilitzacions 

promogudes per somescola.cat i pel conjunt del teixit educatiu, social, polític i 

cultural d’arreu del país.  
 
CINQUÈ. Fer arribar aquest acord al Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, 
al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte i a Somescola.cat. 
 
 
12. RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA DICTADES DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ 
ORDINÀRIA. 
 
Des del número 1358, de 22 de novembre de 2012, al número 1427, de 7 de 
desembre de 2012. 
 
 
13. DESPATX ORDINARI. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Tampoc hi ha res? Passem al torn de precs, preguntes i interpel·lacions.” 
 
14. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Com sempre en aquest apartat començarem la ronda de menor a major i 
recollirem primer les preguntes i després farem de cop les respostes. Senyor 
Olóndriz” 
 
Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“Bé, només reiterar la pregunta que he fet abans, tot dient que entenem que el 
sou d’un treballador és el sou que cobra durant tot l’any, si després el dividim 
per catorze o el dividim per quinze, és una opció, opcional i que es pot fer de 
diferents maneres, no hi ha cap importància, per tant la resposta de dir que no 
teniu paga extra no m’aclareix, no ha quedat clar si una part d’aquest sou, ja no 
dic ni tant sols el que correspondria a una paga extra, una part la destinareu en 
solidaritat a algun altre destí, en solidaritat amb els treballadors que per 
obligació si que se l’han de treure. És tant fàcil com contestar si o no, no si hi 
ha 21 o 22, si vaig enviar un e-mail o no vaig enviar un e-mail. Si o no, no 
passa res, és el que volem saber, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, senyora Romano” 
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Pren la paraula la senyora Romano: 
“Gràcies senyor alcalde, bé, un cop a través de la premsa local hem pogut 
saber que el Departament ha comunicat a l’Ajuntament que es farà l’institut de 
secundària el Calderí, però no l’institut escola, realment això ja ho sabíem 
perquè en el pressupost 2013 ja hi eren aquests diners per fer l’institut, però 
ens agradaria saber quin és el camí que pretén seguir l’equip de govern, 
perquè nosaltres entenem que el projecte institut escola el Calderí és un 
projecte de poble, no? I crec que aquí estan ficats tots els cinc sentits i creiem 
que això no es pot deixar d’aquesta manera, creiem que hem de seguir lluitant 
per l’escola institut i si no és així, seguin una mica com havíem parlat abans del 
pont Romànic, creiem que si no és així sí que el pont Romànic és una 
preferència total si han d’anar els nens que van al Calderí o podrien anar al 
Calderí en un futur, doncs han d’anar a El Farell o al Montbui. Estar clar que sí 
que és preferent aquest pont. Però el que ens agradaria és què pensa fer la 
regidoria d’ensenyament? Quines mesures pensa prendre? O què podem fer 
entre tots? No només vostè, senyora regidora, sinó entre tots perquè com li dic 
crec que això és un projecte de poble i crec que hem de seguir endavant i 
aconseguir allò que vam demanar, sabem de cert que per part del Partit 
Popular els diners sí que estan en el pressupost de 2013 a dia d’avui, i 
esperem que els nous pactes no ho treguin. I si no és així, què pensa fer des 
de la regidoria d’ensenyament, moltes gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, hi havia més intervencions? Més preguntes?  Senyora Taulats” 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Sí, la pregunta és molt concreta. Voldríem saber si durant el 2013 es posarà 
en marxa la planta de biomassa? I quan tenen previst que això passi? Gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, si no hi ha més preguntes anem a fer la ronda de respostes, hi havia 
una pregunta del senyor Olóndriz, senyor Personat” 
 
Pren la paraula el senyor Personat: 
“Si, tornar a dir el mateix, no? Un no pot renunciar al que no té, malgrat digui el 
que digui, no pot renunciar al que té. Per altra banda si vol parlar de solidaritat 
podem parlar quan vulgui de solidaritat, ens podem seure i parlar de solidaritat 
tant de l’equip de govern, com de vostè, com de qui sigui, com amb els 
empleats, no tenim cap problema amb parlar i comparar la solidaritat de 
cadascú i si convé arreglar-la entre tots, no?  
I per altra banda hem d’entendre que nosaltres en tot cas ja que la Llei no ho 
contempla, no és qüestió de deixar la paga perquè no hi és, però suposant que 
hi fos, perds la paga mentre que l’empleat no la perd mai, i per tant no, no, no, 
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no, la solidaritat no seria compensable de cap de les maneres. Vull dir que 
l’empleat té la paga i la cobrarà el 2015, els que deixin la paga, si vostè deixa la 
seva paga aquí i la donem o el que sigui, no la cobrarà mai. Són dues 
diferències molt importants. Un no pot renunciar el que no té, jo si vol puc 
renunciar a la seva.” 
 
Pren la paraula la senyora Guiteras: 
“Bé, el projecte el Calderí ara sabem que està redactat. Hi ha un nou projecte, 
és més petit, i que ens han dit que sí que estava en els pressupostos del 2013 i 
que el 2013 es començarà a edificar l’institut escola el Calderí. Bé, ells van 
parlar d’institut escola pel fet que serà un edifici en què s’hi podrà fer tota la 
ESO, tot l’ensenyament secundari, i a més a més hi haurà quatre aules 
d’educació primària. O sigui, no si podrà fer tota l’educació primària, però sí que 
si podrà fer tota l’educació secundària. L’explicació del Departament 
d’Ensenyament va ser que el feien d’aquesta manera per les necessitats que 
teníem o que tindrem d’aquí a un parell d’anys a la població de Caldes de 
Montbui.  
D’aquí a un parell d’anys, de fet aquest any ja ha baixat molt la natalitat, per 
tant d’aquí a un parell d’anys a P-3 hi hauran molts pocs alumnes, molts menys 
dels que hi ha ara i, per tant, amb dues escoles ja en tindríem prou, amb dues 
escoles públiques. Aleshores el que ens ha dit el Departament d’Ensenyament 
és que el curs 2015-2016 el Calderí començarà a oferir primer d’ESO, per tant 
a partir del 2015-2016 podrem dir que es podrà estudiar ensenyament 
secundari en tres centres d’aquí Caldes -l’Escola Pia, el Manolo Hugué i el 
Calderí-, però també ens hna dit que a partir del 2015-2016 per la baixa de 
natalitat el Calderí no oferirà P3, això és el que ens ha dit el Departament 
d’Ensenyament i així us ho transmeto a tots. 
Quins passos seguirem ara? Bé, ara de moment estem parlant amb el Calderí 
a veure què és el que podem fer conjuntament, de moment estem parlant amb 
l’escola, de fet això ja ho vam exposar, perquè va ser una exposició en el 
Consell Escolar Municipal i ara hem reduït el grup, estem parlant amb el 
Calderí i a partir d’aquí ja us anirem explicant totes les accions que puguem fer 
i quan dic: puguem, vull dir comptant amb tothom.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“M’agradaria afegir en aquesta qüestió que evidentment el replanteig, a última 
hora, del model d’institut escola no ens ha sembla una bona noticia, però sí que 
és una  bona noticia que amb molta probabilitat -segons el departament i per 
tant agafem-ho amb precaució això també- amb molta probabilitat a finals de 
l’any vinent es començarà a construir el nou equipament educatiu de El Calderí, 
per tant diguem que les noticies que ens van dir tenien una part positiva i una 
part no tant positiva, però m’agradaria ressaltar la part positiva, que és que si 
tot va bé molt probablement quan els pressupostos arribin al Parlament, que 
serà durant el primer trimestre de l’any vinent, aquests pressupostos ja 
inclouran una partida d’uns quatre milions i mig d’euros destinada a la 
construcció de El Calderí. 
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També vull reforçar l’argument que això sempre estem parlant del que ens ha 
transmès el Departament eh! S’està pensant o s’està treballant un tipus de 
construcció que el que permetrà és que quan algun dia la natalitat tornarà a 
repuntar, tornarà a créixer i quan això passi, aquest edifici estarà pensat per 
poder-se ampliar de manera fàcil i de manera ràpida, de manera que es pugui 
absorbir aquest augment de natalitat en el futur i, per tant, que es pugui tornar a 
recuperar les línees de P3. Tot i això, ja ho ha explicat la regidora, a nosaltres 
ens agradaria que no hi hagués interrupció, si fos possible que no hi hagués 
interrupció en cap any en el P3 a El Calderí. 
Sí, endavant senyora Pou, perdó, és sobre El Calderí? Perquè quedava una 
pregunta per respondre. Senyor Mauri.” 
 
Pren la paraula el senyor Mauri: 
“La planta de biomassa ara està en un procés on l’obra civil ja s’ha acabat. Les 
calderes i els dipòsits d’acumulació d’aigua també estan instal·lats a dins, ara 
estan fent les connexions internes. Durant aquestes festes de Nadal aprofitant 
que no hi ha escola es faran totes les rases per conduir les conduccions de la 
xarxa cap a l’escola i cap a la zona esportiva, s’espera que a mitjans de gener 
es facin ja les primeres enceses de prova i a ple rendiment estigui a principis de 
febrer.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, senyora Pou” 
 
Pren la paraula la senyora Garcia: 
“Gràcies, bona nit, voldríem fer una pregunta sobre el tema del conveni, el 
contingut del conveni amb Mercadona que consta que s’ha portat a terme per 
l’adequació als vials d’accés al supermercat. Voldríem fer un parell de 
preguntes; Té a veure amb l’aprovació inicial del projecte executiu del 
condicionament de la urbanització del carrer Velàzquez de Caldes de Montbui? 
Si és així, atenen que afecta al barri de Can Rossell, que no està encara 
recepcionat com vostès ja saben, quin paper hi ha dins l’apartat de veïns i 
actuals propietaris? Moltes gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“La resposta a la primera pregunta és sí, es a dir, s’ha entrat un projecte 
executiu que està relacionat amb aquest conveni i la segona qüestió és que 
nosaltres ja hem anat efectuant obres en els darrers anys al barri de Can 
Maspons, perdó no sé perquè m’ha sortit Can Maspons, el barri de Can 
Rossell. Aquestes obres, concretament el carrer Salvador Codina, les ha 
finançat l’Ajuntament i des d’un punt de vista de pragmatisme, entenem que el 
barri mereix com tots els barris del poble ser millorat.  
Vostè diu que no està recepcionat, no estar tant clar que no sigui així, en 
qualsevol cas nosaltres hem optat per la via pragmàtica dels fets d’anar a 
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mesura que es pugui millorar el barri perquè és un barri que urbanísticament 
quan es va fer ja va néixer amb moltes deficiències, malgrat ser pràcticament 
l’últim barri urbanitzat de Caldes, es va fer malament, els serveis no són de la 
qualitat que s’havia d’esperar que fossin ja a l’època que es van fer i, per tant, 
el nostre compromís amb l’Associació de Veïns és anar-ho millorant mica en 
mica, i ara hem tingut aquesta oportunitat i aprofitarem això per millorar aquest 
parell de trams del barri. 
Hi havia un parell de preguntes entrades per una entitat per registre, senyor 
Pineda.” 
 
Pren la paraula el senyor Pineda: 
“Moltes gràcies senyor alcalde, l’entitat local Caldes Solidaria va entrar per 
registre demanant que responguéssim a dues preguntes; 
Demanen “que l’equip de govern d’aquest Ajuntament respongui les següents 
preguntes en el plenari del dia d’avui”.  
 
La primera és si hi ha cap altra partida de tot el pressupost de l’Ajuntament de 
Caldes de Montbui que s’hagi reduït en un 50% o més?  Quina?  
Sí, el conveni amb la natació escolar s’ha reduït un 57’14%. 
 
La segona pregunta és si s’ha d’entendre que aquestes partides són les que 
l’equip de govern considera més prescindibles? I bé, aquesta qüestió s’ha 
exposat anteriorment en el punt de pressupostos on hem parlat de les prioritats 
d’aquests pressupostos precisament, tot i això, insisteixo que no ens agrada 
haver de prendre aquesta decisió, no ens agrada gens, però la situació actual 
ens obliga, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Bé, si no hi ha més preguntes dels regidors i de les regidores donaríem pe 
finalitzat el Ple aquí, gràcies i bona nit.”                  
 
 
L’alcalde aixeca la sessió a les 22 hores i 33 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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