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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 

Identificació de la sessió 
Núm.:  3 / 2012 
Caràcter extraordinari 
Data:  5 de març de 2012 
Horari: 14’00 hores  
Lloc: Sala de Plens 
 

Assistents 
Jordi Solé i Ferrando, alcalde 
Josep Gaspar i Blancafort, regidor 
Vicenç Personat Pallarès, regidor 
Montserrat Grau i Giner, regidora 
Roser Guiteras López, regidora 
Jaume Mauri Sala, regidor 
Isidre Pineda Moncusí, regidor 
Josep Ramon Marañés Vidal, regidor 
Sara Marcé Adrián, regidora 
Maria Pilar Aznar López, regidora 
 
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 
Maria Taulats i Pahisa, regidora 
 

Secretari 
Eduard Lluzar López de Briñas, secretari gral. 
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Ordre del dia 
 
1. Aprovar la creació del Servei Públic Municipal del Centre d’Iniciatives 
Empresarials i aprovar les bases i la convocatòria per a l’adjudicació 
d’espais i domiciliació. 
 
2. Aprovar la imposició i ordenació de la taxa reguladora de la cessió d’ús 
del domini públic i dels serveis associats al Centre d’Iniciatives 
Empresarials. 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
L’alcalde obre la sessió: 
“Bé, anem a començar aquest Ple de sessió extraordinària que compta amb 
dos punts a l’ordre del dia. Abans de res excusar a la senyora Maria Taulats 
que no ha pogut assistir per raons laborals a aquest Ple.”   
 
 
1. APROVAR LA CREACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC MUNICIPAL DEL CENTRE 
D’INICIATIVES EMPRESARIALS I APROVAR LES BASES I LA 
CONVOCATÒRIA PER A L’ADJUDICACIÓ D’ESPAIS I DOMICILIACIÓ. 
 
Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 
 
En data 27 de febrer de 2012 es celebra la sessió extraordinària de Comissió 
Informativa de matèries de Ple amb la proposta d’acord referent a “Aprovar la 
creació del servei públic municipal del centre d’iniciatives empresarials i aprovar 
les bases i la convocatòria per a l’adjudicació d’espais i domiciliació”. 
L’equip municipal de Convergència i Unió presenta unes emenes de 
modificació que vol incloure en l’acord  transaccionalment, segons l’article 44 
del ROM, respecte les bases a l’adjudicació d’espais i domiciliació del “Centre 
d’Iniciatives Empresarials” essent aquestes les següents: 
 
-On diu a l’apartat 2.6 C2: “sectors estratègics” a de dir: “sectors estratègics i/o 
emergents”. 
-On diu a l’apartat 2.6 C4. “Sinèrgies amb altres activitats econòmiques 
ubicades al centre d’Iniciatives Empresarials” a de dir: “Sinèrgies amb altres 
activitats econòmiques ubicades al centre d’Iniciatives Empresarials i el 
municipi”. 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, un cop informat a la Comissió 
Informativa d’assumptes plenaris, per unanimitat dels presents accepta 
incloure en l’acord aquestes esmenes de modificació transaccionals. 
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Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“Sí, molt bé. Vull fer una breu intervenció. El meu vot serà afirmatiu en totes les 
votacions, en les dues. Ja ho dic i així no he de demanar la paraula una altra 
vegada.  
Us vull desitjar que això funcioni, perquè realment en aquests moments, que hi 
hagi un centre on els emprenedors i les noves empreses puguin crear-se i que 
tinguin un impuls o un ajut des de l’administració és molt positiu. L’únic que jo 
voldria dir és que tal com estan les coses potser el que plantegem no dóna 
resultats immediat o els resultats que serien desitjables. Jo l’únic que 
demanaria és cintura i flexibilitat per estar atent i flexibilitat per canviar les 
coses si veiem que un altre model  pot anar millor en el futur.  
Només vull fer un altre comentari i és que això hagués estat desitjable fer-ho 
l’endemà d’inaugurar aquell espai tan maco, ja que portem uns quants mesos i 
encara que és una qüestió burocràtica queda una mica malament que 
inaugurem un servei i passin mesos abans de posar-lo en marxa. 
Per properes coses que fem estaria bé anar preparant els temes perquè es 
puguin inaugurar simultàniament a la posada en marxa. Res més.” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“Bé, gràcies. La nostre intervenció serà una mica semblant perquè votarem a 
favor d’aquest punt. Volem donar un vot de confiança a la gestió que es vol 
desenvolupar al centre.  
La proposta que feu, entenen que són els inicis i segurament s’haurà d’anar 
veien si el que avui aprovem s’adequa finalment a les necessitats que es van 
plantejant en el centre. Lamentem que haguem trigat un any des de que es va 
inaugurar -d’aquí a un parell de setmanes farà un any que es va inaugurar 
l’equipament-, i poder tenir el reglament per iniciar el treball de forma immediata 
i s’iniciï l’activitat. Esperem que així sigui, que quan abans millor pugui 
començar a funcionar i donar resposta a les necessitats que pugui tenir el 
nostre poble. Per tant, el nostre vot serà a favor, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor Galvan: 
“Bé, gràcies. Nosaltres volíem fer unes consideracions prèvies a la votació. 
Entenen que un viver d’empreses té un primer component que és el més obvi, 
el de suport d’empreses i el repartiment d’espais. Això ho acompleix 
perfectament el projecte que tenim en mans.   
Però per intentar evitar que això es converteixi en una mera cessió d’espais 
immobiliaris a emprenedors cal valorar el que avui sotmetem a votació. El 
rellevant de la qüestió no seria disposar d’un reglament d’ús i unes taxes 
aprovades, tot i que són necessàries, el rellevant és el contingut, l’activitat i les 
funcions que se li donen a aquest viver d’empreses. L’assessorament que 
reben els emprenedors, els aspectes formatius, sinèrgics, en definitiva el valor 
afegit concret que porti el centre per desmarcar-se de la resta, i alhora el valor 
afegit que pot aportar al teixit comercial i industrial de Caldes.  
Si obviem aquests aspectes, el projecte físic es pot convertir en un simple 
contenidor de propostes empresarials. I no ens hauria de sorprendre trobar-
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nos, com ja ha passat amb moltes altres experiències, amb unes instal·lacions 
públiques sobredimensionades i semibuides. 
Esperem que això no passi, ho dic perquè ha passat i vosaltres heu viscut 
altres experiències. El fet de no mantenir un seguiment i monitoritzar aquest 
centre podria suposar això. 
Bé, resumint. S’ha d’intentar que conflueixin tant els nous empresaris com la 
gent que ja té certa experiència, tot el món associatiu que envolta la qüestió de 
l’emprenedoria i de l’empresa.  
Segurament donaria més vida a aquest viver d’empreses, segurament 
aconseguiria funcionar per contactes, anar cap a un model de compartir, 
connectar i col·laborar, que és de fet cap a on van les polítiques de gestió de 
riquesa municipal. 
 
Per completar totes aquestes funcions d’un viver d’empreses -per aportar 
idees- semblaria fonamental subscriure acords amb universitats, escoles de 
negoci, projectes d’investigació empresarial, entitats financeres, etc.  
S’ha fet alguna passa cap aquí? Quin equip humà desenvoluparà la tasca de 
coordinar totes aquestes gestions? Existeix un problema, un pla d’usos, cal 
tenir resposta a aquestes propostes, ja que la resposta, tal com suposem, està 
en la posada en marxa del Club de l’Emprenedor i una sèrie de qüestions més 
que em surten. 
Nosaltres subscrivim fil per randa tot el que fins ara sabem del Club de 
l’Emprenedor, però ens agradaria també fixar aquest projecte previ. Les 
sinèrgies no es generen per generació espontània, hi ha d’haver un equip 
humà, hi ha d’haver un equip diferent al viver d’empreses, o no. Són coses que 
s’han de plantejar. 
No us prengueu tota aquesta bateria de preguntes com a preguntes a 
contestar, simplement són suggeriments, són pensaments ja què estem en un 
moment en què un viver d’empreses és una responsabilitat molt gran per a un 
ajuntament. Esteu monitoritzant la creació d’empreses les quals moltes d’elles 
venen de capitalitzar una prestació per desocupació o fins i tot posant en risc 
les propietats del propi emprenedor.  
 
Si proposem una plataforma per tirar això endavant, hem de tenir molt clar que 
hem de fer un seguiment, que no podem formar part d’un fracàs perquè no hi 
ha una segona oportunitat i menys com estan les coses. 
Per tant, i agafant la invitació del senyor regidor, ens emplacem d’aquí a un 
temps a veure com ha anat funcionant el projecte. Inclús podem anar més 
enllà, podem seure a partir de demà si volen, per començar amb aquest 
projecte, per donar-li contingut i assegurar que hi ha aquest bon funcionament. 
Res més, nosaltres votarem a favor, em sembla un projecte no només bo, sinó 
necessari perquè és l’únic espai dins de la creació de riquesa i de les polítiques 
empresarials on pot fer incidència real un ajuntament, gràcies.”              
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Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, gràcies per les seves consideracions. Aquest és un projecte en el qual 
fa anys que està treballant el govern municipal, tant l’anterior com l’actual, per 
tant, no és una cosa improvisada, però evidentment estarem a sobre de 
l’evolució del propi projecte de l’equipament, del funcionament de les empreses 
ubicades. Utilitzarem el servei d’empreses municipal que una de les seves 
funcions és la d’assessorar, ajudar als emprenedors a tirar endavant els seus 
plans d’empresa i a partir de l’entrada en funcionament d’aquest nou 
equipament, també una de les seves funcions serà, com vostè deia, 
monitoritzar, ajudar, vigilar a que les empreses ubicades puguin tirar endavant 
els seus negocis. 
Ja hem explicat moltes vegades que el retard en la posada en funcionament 
s’ha degut a problemes que han sorgit amb la legalització de les instal·lacions -
la instal·lació elèctrica i la instal·lació antiincendis-, problemes sobrevinguts que 
en el seu moment en el qual es va planificar l’obertura del projecte no s’hi 
comptava. Això ha fet retardar l’entrada definitiva en funcionament del Centre 
de Iniciatives Empresarials.” 
 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents [16 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); de CIU (2); del 
PSC (2); del PPC (1); i d’ICV-EUiA (1)], 
 

             ACORDA: 
   Identificació de l’expedient  
 
Expedient número SGGE201200016 de Secretaria, sobre la creació del servei 
públic municipal del “Centre d’Iniciatives Empresarials”, i aprovació de les 
Bases i convocatòria per a l’adjudicació d’espais i domiciliació.  

 
DICTAMEN 
 
Antecedents  
 
I.- Els serveis tècnics i jurídics municipals han redactat una memòria 
justificativa i un projecte per la creació del servei públic del “Centre d’Iniciatives 
Empresarials”, ubicat al carrer Garraf, número 30 d’aquesta població, i 
destinats específicament a l’acolliment d’iniciatives dels sectors industrials i de 
serveis.  

II.- Els mateixos serveis han redactat unes bases per la convocatòria de la 
signatura dels convenis de cessió d’usos de naus, mòduls i domiciliació del 
“Centre d’Iniciatives Empresarials”.  

III.- El Ple de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, en sessió celebrada en data 
31 de març de 2011, ja va aprovar el Reglament  regulador del “Centre 
d’iniciatives empresarials”, publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 1 
d’agost de 2011. 
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IV.- És per tant l’aprovació de la creació del servei i l’aprovació de les bases i la 
convocatòria fonamental per tal de posar en marxa el “Centre d’Iniciatives  
empresarials”. 
 
Fonaments de Dret 

 
• Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.  
• 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. 
• Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, 

Activitats, i Serveis de les Entitats Públiques (ROAS). 
• Reglament d’ús del Centre d’Iniciatives Empresarials, aprovat pel Ple de 

l’Ajuntament, en sessió de data 31 de març de 2011, publicat al Butlletí 
Oficial de la Província de data 1 d’agost de 2011.  

• Per les restants normes de dret administratiu, amb caràcter supletori. I, 
en defecte d’aquestes últimes, per les normes de dret privat.   

 
Els convenis de concessió temporal d’espais, es licitaran en règim de lliure 
concurrència, segons l’article 162.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i l’article 
245 del 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.  
 
En el present supòsit, d’acord amb allò que disposa l’article 160.2 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, l’òrgan competent per l’adopció de l’acord sobre la 
creació del servei públic municipal del “Centre d’Iniciatives Empresarials” i 
aprovar les Bases i convocatòria per a l’adjudicació d’espais i domiciliació, és al 
Ple de la Corporació. 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Aprovar inicial i definitivament, la creació del servei públic municipal del 
“Centre d’Iniciatives Empresarials”, situat al carrer Garraf número 30 d’aquesta 
població, segons memòria justificativa i projecte d’establiment, que consten en 
aquest expedient administratiu i s’aproven en aquest acte com a annex núm.1 
 
Segon. Aprovar les Bases i convocatòria per a l’adjudicació d’espais i 
domiciliació del “Centre d’Iniciatives Empresarials” que consten en aquest 
expedient administratiu i s’aproven en aquest acte com a annex núm.2 
 
Tercer. Sotmetre l’expedient d’aprovació de la creació del servei públic i bases 
a un tràmit d’exposició pública de TRENTA DIES, mitjançant la seva publicació 
al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat, al Taulell 
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d’anuncis de l’ajuntament i a la Web municipal, a l’efecte que pugui ser 
examinat i, en el seu cas, es formulin les al·legacions que es considerin 
pertinents, d’acord amb allò que disposa l’article 160.1 del Decret número 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, 
 
Quart. Comunicar l’acord al departament de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui i als interessats als efectes adients. 
 
 
2. APROVAR LA IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE LA TAXA REGULADORA 
DE LA CESSIÓ D’ÚS DEL DOMINI PÚBLIC I DELS SERVEIS ASSOCIATS 
AL CENTRE D’INICIATIVES EMPRESARIALS. 
 
Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 
 
Pren la paraula la senyora Romano: 
“Bé, el nostre vot referent a aquest punt serà l’abstenció ja què creiem que hi 
ha d’haver unes taxes, es clar que sí, allò és un viver que ha de funcionar, però 
creiem que en algun moment aquestes taxes potser s’haurien d’haver mirat una 
mica més a la baixa, per tant el nostre vot serà l’abstenció, gràcies.” 
 
Pren la paraula la senyora Garcia: 
“Bona tarda, només comentar-vos que si en el cas que hi hagués alguna 
dificultat per algú que vulgui iniciar aquest cicle d’emprenedoria en algun dels 
mòduls que els hi puguin servir i tinguessin dificultats econòmiques, es miraria 
de valorar algun ajust? O reajustament? O està tancat? O s’hi s’ha de donar 
evidentment una sèrie de condicionats? Més que res tal com està la situació 
doncs que algú no es quedi fora, tot i que a lo millor tingui la voluntat de poder 
fer aquesta iniciativa i que a lo millor per qüestions econòmiques sigui molt just 
o pugui trobar-se que un cop iniciat el procés de tenir això llogat, es trobi que a 
lo millor desprès per dificultats econòmiques no pogués tirar endavant el seu 
projecte, gràcies.”    
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, bé, com vostè sap això és una taxa, les taxes només hi poden haver 
descomptes si les exempcions estan previstes en la mateixa taxa i en aquesta 
taxa no hi ha previst cap exempció. Entenem que són preus absolutament per 
sota del mercat, com és normalment en un servei públic. Els preus són 
absolutament ajustats i són preus que s’han calculat a través d’un estudi de 
costos i dels serveis que es donen minuciós i a partir d’aquí han sortit aquests 
números.”  
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En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  [13 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); de CIU (2); i d’ICV-
EUiA (1), i 3 abstencions del PSC (2); i del PPC (1)], 
    

             ACORDA: 
 
Identificació de l’expedient  
 
Expedient de l’Àrea de Serveis Econòmics número 19/2012 relatiu a l’aprovació 
de la imposició i ordenació de la taxa per la cessió d’ús del domini públic i pels 
serveis associats al Centre d’Iniciatives Empresarials. 
 
DICTAMEN 
 
Antecedents i Fonaments de dret  
 
 
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el 
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals 
reguladores dels tributs locals. 
 
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-
se simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició.  L’article 16.1 
del text legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a 
mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i 
d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 
 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals 
resulta necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la 
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de 
complir la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió 
dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans. 
 
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General 
Tributària, i  l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals 
possibiliten que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària 
general al règim d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió 
aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les 
modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General, redactada a l’empara 
de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del 
Règim Local. 
 
En aquest sentit, l’ordenança que s’aprova obeeix al compliment de les 
previsions normatives esmentades anteriorment. 
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En l’informe tècnic econòmic a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, es posa de manifest el valor de mercat de la 
utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini 
públic local. 
 
S’ha verificat que l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu 
conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al 
que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals. 
 
En l’expedient hi consta la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria 
General i de la Intervenció. 
 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer.  Aprovar la imposició i ordenació de la taxa per la cessió d’ús del domini 
públic i pels serveis associats al Centre d’Iniciatives Empresarials i aprovar 
l’Ordenança fiscal número 27 que la regula. 
 
Segon. Els acords definitius d’imposició i ordenació de la taxa i d’aprovació de 
l’Ordenança Fiscal o els acords provisionals elevats automàticament a definitius 
si s’escau es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província juntament amb el 
text íntegre de l’Ordenança que s’aprova 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 i no entraran en vigor fins que s’hagi dut a 
terme aquesta publicació. 
 
Tercer.  Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors 
acords provisionals, així com el text complet de l’Ordenança fiscal que s’aprova 
durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la 
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Quart. Publicar, així mateix, en un diari de màxima difusió de la província, 
l’anunci d’exposició pública dels acords d’aprovació provisional de l’Ordenança 
i d’imposició i ordenació de l’esmentada taxa. 
 
Durant el període d’exposició pública, qui hi tingui un interès directe o en resulti 
afectat, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora 
de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
podrà examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimi 
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública, si no s’han presentat 
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
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L’alcalde aixeca la sessió a les 14 hores i 15 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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