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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
 
Identificació de la sessió 
Núm.:   8 / 2012 
Caràcter: Ordinari 
Data:   26 de juliol 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 
Isidre Pineda Moncusí, regidor 
Josep Ramon Marañés Vidal, regidor 
Sara Marcé Adrián, regidora 
Maria Pilar Aznar López, regidora 
 
Maria Taulats i Pahissa, regidora 
Josep Miguel Galvan Mascarell, regidor 
M. Àngels Garcia Pou, regidora 
 
Montserrat Coll Mañosa, regidora 
Xavier Ortega Guillén, regidor 
 
Montserrat Romano Bosch, regidora 
 
Pau Olóndriz de Moragas, regidor 
 
No assisteixen havent excusat la seva absència 
Jaume Mauri Sala, regidor 
 
Secretari 
 
Montserrat Soley i Artigas, secretària accidental. 
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ORDRE DEL DIA 
 
1. Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària anterior de 
data  28 de juny 2012.   
 
2. Aprovar el contingut del conveni de col·laboració entre l’entitat Colla de 
Geganters de Caldes de Montbui i l’Ajuntament de Caldes de Montbui, per 
la cessió gratuïta d’un remolc per al transport dels gegants i altre 
patrimoni festiu local. 
 
3. Declarar les obres d’instal·lació d’un ascensor i de reforma de l’escala 
d’emergència sol·licitades per la Fundació Residència Santa Susanna 
com a obres d’especial interès. 
 
4. Donar compte al Ple dels Informes trimestrals de tresoreria sobre el 
compliment de la Llei de Morositat corresponents al segon trimestre de 
2012. 
 
5. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 18/2012, mitjançant 
crèdit extraordinari. 
 
6. Ratificar l’acord de dissolució del Consorci de Turisme del Vallès 
Oriental. 
 
7. Modificar la plantilla de personal i la relació de llocs de treball. 
 
8. Aprovar inicialment el mapa de capacitat acústica de Caldes de 
Montbui. 
 
9. Incloure al Patrimoni Municipal del Sòl i Habitatge, la finca de propietat 
municipal situada a la urbanització de Can Valls. 
 
10. Moció 
 
Moció que presenta el grup municipal del PSC contra les últimes 
retallades del govern espanyol. 
 
11. Resolucions de l’Alcaldia dictades des de l’última sessió ordinària. 
 
12. Despatx ordinari 
 
13. Precs, preguntes i interpel·lacions 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Bé, bona tarda, comencem el Ple ordinari.  
En primer lloc excusar el regidor Jaume Mauri que no pot ser-hi avui al Ple. 
En segon lloc vull dir que proposem la incorporació d’un punt d’urgència. 
Concretament una modificació de crèdit, la número 20/2012 mitjançant 
transferència de crèdit. La urgència es justifica perquè volem fer un canvi en la 
partida d’inversions. Hi havia una inversió que estava, en principi, finançada en 
part per una subvenció de l’Institut Català de l’Energia però que finalment es va 
treure la convocatòria, però s’ha acabat suspenent per part de la Generalitat i, 
per tant, hem de trobar altres fonts de finançament, per això proposem fer 
moviments, per suplantar aquesta subvenció que no arribarà per altres vies. 
Per tant, proposem entrar això per urgència.” 
 
A continuació es vota l’esmentada urgència: 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament aprova la urgència per majoria 
absoluta dels presents [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)], essent aquesta urgència el punt núm. 10 de l’ordre de la 
sessió. 
 
 
1. APROVAR L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
ANTERIOR DE DATA 28 DE JUNY  DE 2012. 
 
El Ple, 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)], aprova l’esborrany de l’acta de la sessió anterior del dia 28 de juny de 
2012. 
 
 
2. APROVAR EL CONTINGUT DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’ENTITAT COLLA DE GEGANTERS DE CALDES DE MONTBUI I 
L’AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI, PER LA CESSIÓ GRATUÏTA 
D’UN REMOLC PER AL TRANSPORT DELS GEGANTS I ALTRE 
PATRIMONI FESTIU LOCAL. 
 
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 Gaspar: 
“Bona tarda, moltes gràcies. Només m’agradaria fer un petit aclariment o 
reconeixement si de cas. El remolc de la Colla de Geganters m’agradaria dir 
que no només ha estat un remolc finançat estrictament per l’Ajuntament, sinó 
que l’entitat ha fet un esforç de trobar vies de finançament alternatives. Han fet 
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diferents campanyes per recollir diners per poder també contribuir a pagar la 
despesa d’aquest remolc. Per tant, entenc que és una cosa que cal agrair, la 
responsabilitat i la corresponsabilitat d’aquesta entitat alhora de poder tenir 
aquest remolc. I penso que és de justícia poder-ho dir, que no només han sortit 
diners de l’Ajuntament per tenir aquest remolc, sinó que també la Colla 
Gegantera ha fet un  esforç per poder-ho sufragar.” 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Només volíem manifestar el nostre total acord en relació amb aquest conveni i 
a més a més amb el contingut del conveni que considerem que, a més a més, 
salvaguarda també la participació i la propietat de l’Ajuntament sobre el remolc. 
Només voldríem posar sobre la taula que atenent a que hi ha unes 
responsabilitats per part de l’Ajuntament en relació amb aquesta propietat i 
segurament atenent a que el pes normal d’aquest tipus de remolc és inferior a 
750 quilos, sí que seria convenient l’assegurança d’aquest tipus de remolcs 
perquè va vinculada a la del vehicle que el tira. Demano que es pogués recollir 
còpia de l’assegurança d’aquest vehicle en l’expedient per tal de poder tenir 
garanties que el que recull el conveni es compleix adequadament, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor Gaspar: 
“Sí, exactament el tema de l’assegurança no se com està, perquè és una 
qüestió tècnica, però sí que se que se n’havia parlat i estava ja solucionat. No 
tinc tant clar si és tal com diu vostè que és del cotxe especial o si es així, però 
em sembla que poden ser diferents cotxes que el poden arrossegar-ho, perquè 
a vegades poden haver-hi diferents persones de la Colla que puguin arrossegar 
el remolc en moments diferents, però això ja estava solucionat amb la Colla.  
Si de cas preguntaré exactament, tècnicament, com s’ha resolt i els hi faré 
arribar.” 
 
 
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 número 2.13/2012 de Cultura, relatiu al conveni entre l’Ajuntament 
de Caldes de Montbui i l’entitat Colla de Geganters de Caldes de Montbui per la 
cessió gratuïta d’un remolc adaptat específicament per al transport dels 
Gegants. 
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DICTAMEN: 
 
 
Antecedents 
 
L’entitat Colla de Geganters de Caldes de Montbui per als desplaçaments dels 
Gegants del municipi i altres elements del Patrimoni festiu local necessita d’un 
remolc adaptat específicament per al transport. 
 
L’entitat Colla de Geganters de Caldes de Montbui ha manifestat en diverses 
ocasions la voluntat de demanar la col·laboració de l’Ajuntament pel transport i 
manteniment dels elements del patrimoni cultural local. 
 
L’Ajuntament de Caldes de Montbui és sensible a la tasca que porta a terme 
l’esmentada entitat i considera important destinar-hi recursos per aquesta 
finalitat. 
 
Per regular la cessió i manteniment del remolc ambdues parts creuen 
convenient la formalització d’un conveni de col·laboració. 
 
 
Fonaments de dret 
 
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni 
dels ens locals. 
 
En conseqüència es proposa al Ple, previ el dictamen de la Comissió 
Informativa de les matèries de competència de Ple, l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer. Aprovar el contingut del conveni de col·laboració entre l’entitat Colla de 
Geganters de Caldes de Montbui i l’Ajuntament de Caldes de Montbui, per la 
cessió gratuïta d’un remolc per al transport dels gegants i altre patrimoni festiu 
local, el qual es transcriu literalment a continuació: 
 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CALDES DE 
MONTBUI I L’ENTITAT COLLA DE GEGANTERS DE CALDES DE MONTBUI PER 
LA CESSIÓ GRATUITA  D’UN REMOLC PER AL TRANSPORT DELS GEGANTS I 
ALTRE PATRIMONI FESTIU LOCAL. 
 
REUNITS  
D’una banda,  el senyor Jordi Solé i Ferrando, alcalde-president de l’Ajuntament de 
Caldes de Montbui amb DNI núm. 43587324-C, assistit per la senyora Montserrat Soley 
Artigas , secretària accidental de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, i 
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I d’altra , la senyora Magda Creus Ragasol , amb DNI 79270726F, actuant com a 
representant de l’entitat Colla de Geganters de Caldes de Montbui amb número de NIF 
SG0850133,  amb domicili al carrer de Montserrat, 66, 1r., 1a., de 08140 Caldes de 
Montbui. 
 
ACTUEN 
El primer, en la seva condició d’alcalde de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, fent ús 
de les facultats que li atorga la legislació de règim local. 
 
La segona, en nom i representació de l’entitat Colla de Geganters de Caldes de 
Montbui, en la seva condició de Tresorera, 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal i legitimitat necessàries per 
tal d’obligar-se en aquest conveni i,  
 
MANIFESTEN 
 

1. Que l’Ajuntament de Caldes de Montbui, a petició de la Colla de Geganters, ha 
adquirit recentment un remolc adaptat específicament per al transport dels 
Gegants del municipi i altres elements del Patrimoni festiu Local. 

 
2. Que la Colla de Geganters de Caldes de Montbui és l’entitat local que té per 

objectiu el foment i la difusió de la tradició cultural dels Gegants i Capgrossos a 
la nostra població i a altres a través de les trobades i sortides programades al 
llarg de l’any. 

 
3. Que la Colla de Geganters de Caldes de Montbui ha adaptat el remolc a les 

necessitats específiques de l’entitat, assumint-ne directament les despeses 
corresponents a través de fons propis i donacions de particulars. 

 
4. Que havent arribat ambdues parts a un acord, subscriuen el present contracte 

de cessió gratuïta amb les condicions següents,  
 
PACTES 
 
PRIMER. OBJECTE DEL CONVENI.   
És l’objecte del present conveni la cessió gratuïta per part de l’Ajuntament de Caldes de 
Montbui, del remolc per al transport del Gegants i altre patrimoni festiu local, a favor de 
la Colla de Geganters de Caldes de Montbui.  
 
L’Ajuntament facilitarà el lloc on dipositar el remolc mentre no s’utilitzi. 
 
SEGON.-  DURACIÓ DE LA CESSIÓ GRATUÏTA: 
La cessió gratuïta en favor de la cessionària tindrà una vigència de deu anys, 
comptadors des de la data de signatura del present conveni.  
 
TERCER.-  PRÒRROGUES. 
Una vegada finalitzat el període establert al pacte anterior, les parts podran acordar de 
forma expressa la pròrroga d’aquest conveni per dos períodes de cinc anys cadascun,  
fins a un màxim de vint anys, inclòs el termini inicial i els períodes de pròrroga.  
 
QUART.- COMPROMISSOS DE LA CESSIONÀRIA: 
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La Colla de Geganters assumeix l’obligació general a fer-se responsable del 
manteniment i assegurança del remolc. En aquest sentit, la cessionària haurà de 
convenir amb l’empresa que consideri l’assegurança convenient per a cobrir els riscos.  
 
Per poder atendre a les despeses de manteniment i assegurança, l’Entitat tindrà el dret 
d'usar la superfície del remolc com a espai publicitari. 
 
L’ incompliment d’aquests compromisos provocarà a més de la resolució immediata 
d’aquest conveni, les responsabilitats pels danys i perjudicis ocasionats per la 
cessionària a l’Ajuntament de Caldes de Montbui i/o a tercers. 
 
CINQUÈ.- LIMITACIONS. 
En cap cas la cessionària podrà arrendar, cedir o traspassar de qualsevol altra forma el 
remolc objecte del present conveni ni els drets que se li atorguen.  
 
SISÈ.- RESPONSABILITATS.  
L’Ajuntament de Caldes de Montbui restarà exempt de qualsevol responsabilitat de 
tipus civil o penal per les vicissituds que es puguin produir per la cessió del remolc.  
 
La Colla de Geganters de Caldes de Montbui renuncia a cap tipus de reclamació o 
d’indemnització ja que aquesta cessió al ser gratuïta és essencialment revocable sense 
cap indemnització a favor dels cessionaris. 
 
SETÈ.- CAUSES DE RESCISSIÓ I EFECTES. 
En cas d'incompliment per qualsevol de les dues parts, es reserven el dret de requerir 
perquè en el termini màxim d’un mes resolguin la causa requerida. 
 
En cas contrari, ambdues parts es reserven el dret de rescissió, prèvia notificació. 
 
A més dels supòsits d’extinció legalment previstos, qualsevol de les parts podrà 
rescindir unilateralment el present conveni abans de l’arribada del termini pactat, 
mitjançant comunicació per escrit a l’altra part amb una antelació a la data efectiva de 
rescissió de, com a mínim, tres mesos. 
 
Igualment, el conveni s’extingirà: 
 
A) Per l’extinció de la Colla de Geganters de Caldes de Montbui. 
B) Per la destinació dels material cedit en ús a finalitats diferents a les expressament 

recollides en els pactes del present conveni, supòsit en el qual revertiran de forma 
automàtica a l’Ajuntament de Caldes de Montbui. 

 
VUITÈ.- MODIFICACIÓ 
Les disposicions d’aquest conveni es podran modificar sempre per acord de les parts i 
que consti per escrit, en qualsevol moment i atenent a l’aprovació de normativa de 
caràcter general o sectorial d’obligat compliment, a l’evolució futura de les activitats i de 
les característiques dels espais cedits. 
 
La modificació seguirà el mateix tràmit establert per a la seva aprovació 
 
NOVÈ.- NATURALESA DEL CONVENI. 
Atesa la naturalesa administrativa del present conveni, li seran d’aplicació, amb 
exclusió de qualsevol altre procediment i jurisdicció, el procediment administratiu i 
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contenciós administratiu amb submissió als tribunals del domicili de Barcelona que 
fossin competents. 

DESÈ.-  JURISDICCIÓ 
Les parts se sotmeten al fur dels Jutjats i Tribunals de Barcelona, per a la resolució de 
qualsevol litigi que es pugui derivar de la interpretació i aplicació del present conveni. 
 
I perquè així consti, a prova de conformitat, les parts firmen el present contracte per 
duplicat exemplar en la data i lloc indicat.  
 
Caldes de Montbui,       
 
Jordi Solé i Ferrando    Magda Creus Ragasol 
Alcalde de Caldes de Montbui  Tresorera de l’entitat   

Colla de Geganters de Caldes de Montbui 
        

Montserrat Soley Artigas 
Secretària accidental de l’Ajuntament” 

 
Segon. Facultar el senyor Jordi Solé i Ferrando, alcalde president de 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui i a la senyora Montserrat Soley Artigas 
secretaria accidental, de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, per a la signatura 
del conveni. 
 
Tercer.  Comunicar els acords a les persones interessades.  
 
 
3. DECLARAR LES OBRES D’INSTAL·LACIÓ D’UN ASCENSOR I DE 
REFORMA DE L’ESCALA D’EMERGÈNCIA SOL·LICITADES PER LA 
FUNDACIÓ RESIDÈNCIA SANTA SUSANNA COM A OBRES D’ESPECIAL 
INTERÈS. 
 
Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 
 
No hi ha intervencions. 
 
 En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta dels presents 
[15 vots favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); de CIU (3); 
del PSC (2); del PPC (1); i una abstenció del membre d’ICV-EUiA (1)],  
 

          ACORDA: 
 
Identificació de l’expedient 
 
Expedient núm. 60/2012 relatiu a la sol·licitud de la Fundació Residència Santa 
Susanna de bonificació per obres d’especial interès de l’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres per la implantació d’un nou ascensor i 
reforma de l’escala d’emergència a la finca del carrer Font i Boet, 16. 
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DICTAMEN: 
 
Antecedents 
 
La senyora Assumpció Ros Florenza, en representació de la Fundació 
Residència Santa Susanna ha sol·licitat una llicència d’obres per implantar un 
nou ascensor i reformar una escala d’emergència a l’edifici del carrer Font i 
Boet, 16. 
 
L’article 6 de l’Ordenança reguladora de l’Impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres, indica que, en el cas que el Ple de la Corporació 
determini que les obres es consideren d’especial interès o utilitat municipal per 
concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de 
l’ocupació, s’aplicarà una bonificació sobre la quota de l’impost del 75 %. 
 
Les obres que tenen per objecte la millora dels edificis dedicats a activitats 
assistencials i socials es consideren obres d’especial interès per concurrència 
de circumstàncies de caire social.  
 
Fonaments de dret 
 
Article 6 de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Construccions, 
Instal.lacions i Obres.   
 
Article 103 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.  
 
En conseqüència es proposa al Ple, previ el dictamen de la Comissió 
Informativa de les matèries de competència de Ple, l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer. Declarar que les obres sol·licitades per la Fundació Residència Santa 
Susanna per a la instal·lació d’un nou ascensor i la reforma de l’escala 
d’emergència es consideren obres d’especial interès per concurrència de 
circumstàncies de caire social. 
 
Segon. Concedir una bonificació del 75 % de la quota de l’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres a l’obra indicada, a l’empara de l’article 6è 
de la vigent Ordenança reguladora. 
 
Tercer. Comunicar els presents acords a l’Àrea de Serveis Econòmics i a la 
Fundació Residència Santa Susanna de Caldes de Montbui. 
 
 
 



 

 10

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

 
 
4. DONAR COMPTE AL PLE DELS INFORMES TRIMESTRALS DE 
TRESORERIA SOBRE EL COMPLIMENT DE LA LLEI DE MOROSITAT 
CORRESPONENTS AL SEGON TRIMESTRE DE 2012. 
 
Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 
 
 
Pren La paraula la senyora Taulats: 
“Molt bé, moltes gràcies. Hi hauria un parell de preguntes; una és que hem 
identificat que a l’expedient hi consta també el llistat de factures que a finals del 
trimestre han passat més de tres mesos sense que s’hagi reconegut l’obligació. 
Entenem que aquesta informació ara també s’ha d’adjuntar amb aquest donar 
compte que es fa en relació amb la Llei de morositat?, ja que és un document 
nou que abans no existia.  
I l’altra cosa, i ho preguntem sempre i veient els resultats també de compliment 
d’aquests terminis, veiem que mai no hi ha interessos de demora. Llavors el 
que voldríem preguntar és exactament com es recullen els interessos de 
demora en aquest informe quan el que es presenta és una factura separada de 
la factura original, és la que inclou els interessos de demora? És a dir, es 
tracten com a dues factures totalment separades i si es paguen dintre del 
termini no computa com a interessos de demora?. 
Vull saber tècnicament una mica com funciona això? Gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor Marañés: 
“Bona nit. El llistat no és obligatori, si es fixen és un full d’Excel. Era informatiu 
perquè sabessin quines eren les factures. Les factures d’interessos de demora 
s’han de computar per separat. No es pot ajuntar la factura, va per separat.” 
 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta dels presents 
[12 vots favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9) i de CIU (3);  
i 4 abstencions dels membres  del PSC (2); d’ICV-EUiA (1); i del PPC (1) ], 
   

ACORDA: 
 
Identificació de l’expedient 
 
Expedient núm. 30/2012 relatiu a donar compte al Ple dels informes de 
Tresoreria sobre el compliment de la legislació en matèria de morositat 
corresponents a l’any 2012.   
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DICTAMEN: 
 
Antecedents 
 
La Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’establien mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials va incorporar el que es 
disposava a la Directiva 2000/35/CE del Parlament Europeu i del Consell. 
 
Cinc anys després de l’entrada en vigor de la Llei 3/2004, ha calgut adaptar la 
legislació als canvis que s’han produït en l’entorn econòmic.  En aquest sentit, 
la Llei 15/2010, de 5 de juliol, modifica l’anterior legislació tant en l’àmbit de la 
morositat per a operacions comercials entre empreses espanyoles com en el 
sector públic. 
 
Concretament, per a les administracions públiques es redueixen els terminis de 
pagament a un màxim de trenta dies a partir de l’1 de gener de 2013 establint 
un període transitori per a la seva entrada en vigor. 
 
Per a l’any 2012 el termini de pagament general és de 40 dies des de la data 
d’entrada de la factura o de realització o prestació efectiu del servei. 
 
Així mateix, s’obliga a les administracions públiques a presentar un informe 
trimestral sobre el compliment dels terminis previstos en la legislació per al 
pagament de les obligacions de cada Entitat Local que ha d’incloure 
necessàriament el número i quantitat global de les obligacions de les quals 
s’estigui incomplint el termini. 
 
L’informe que es presenta correspon al segon trimestre de l’any 2012 i inclou la 
informació preceptiva separada en cinc apartats: 
 
a) Pagaments realitzats en el trimestre. 
 
b) Interessos de demora pagats en el període. 
 
c) Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del 
trimestre. 
 
d) Factures o documents justificatius que al final del trimestre, hagin 
transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el registre de 
factures i no s’hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement de 
l’obligació. 
 
e) Informe resum per a Tutela financera dels Ens Locals de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
De les dades que consten en aquests estats se n’extreuen les següents 
conclusions: 
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• En relació amb els pagaments realitzats en el trimestre es constata una 

millora notable en el període mitjà de pagament en dies de les factures 
(PMP) i en una reducció del període de temps excedit. Cal remarcar que 
els pagaments realitzats en el trimestre que estaven fora del termini legal 
de pagament corresponen a les factures d’inicis d’any que van començar 
a pagar-se al mes d’abril a partir del cobrament del Fons Extraordinari 
d’Assistència Local pel qual la Diputació de Barcelona va avançar 
subvencions de la Generalitat endarrerides. 

 
 

• L’estat sobre les factures pendents de pagament a finals del trimestre 
agrupa totes les factures no pagades independentment de la seva data 
d’entrada.  La majoria d’aquests documents estan dins del període legal 
de pagament i, per tant, han entrat a l’Ajuntament en els darrers 
quaranta dies.    
 
Els 108 documents que estan pendents de pagament i que ja estan fora 
del període legal són, majoritàriament, factures que tenen algun tipus 
d’incidència.  En aquest grup s’hi destaquen les següents:  

 
- Factures presentades per Obres i Paviments Bou, S.L., per un 

total de 138.454,28 euros que estan en procediment de suspensió 
cautelar vist que Serveis Territorials considera que no són 
conformes i n’ha demanat la revisió. 

- Factures que, per diversos motius, no es consideren correctes i 
que, per tant, estan en procés de devolució i baixa dels estats 
comptables (quotes de Viles Termals i altres) 

- Factures d’inversions urgents que s’han realitzat a inicis d’any i 
que no han pogut ser aprovades vist que fins el dia 12 de juliol no 
s’ha disposat del finançament (aprovació del préstec de Pla de 
Crèdit Local, per part de la Diputació de Barcelona).  La tramitació 
d’aquestes factures a data d’avui s’està ja finalitzant en la majoria 
de casos. 

- Altres factures ordinàries, de molt escàs volum, que han superat 
els quaranta dies des de la seva entrada per endarreriments en la 
seva tramitació per part dels serveis. 

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

a l’Ajuntament i encara no s’ha tramitat la seva aprovació comprèn 17 
documents. Aquestes factures (antigues i no aprovades), que també 
estan compreses en el quadre relatiu al pendent de pagament a finals 
del trimestre, són bàsicament les factures d’inversions urgents i els 
documents considerats no correctes i que estan en procés de 
modificació o baixa (Obres i Paviments Bou SL, quotes Viles Termals, 
etc). 
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Aquesta informació ha de ser tramesa al Ministeri d’Economia i al Departament 
d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya vist que l’Estatut 
d’Autonomia li atribueix la tutela financera de les entitats locals territorials. 
 
Fonaments de dret 
 
Directiva 2000/35/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 29 de juny de 
2000, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials. 
 
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials. 
 
Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004. 
 
 
Resolució de la Generalitat de Catalunya ECO/1406/2011, d’1 de juny, per la 
qual es modifiquen els annexos de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre 
procediments en matèria de tutela financera dels ens locals. 
 
Conclusions 
 
Per tal de donar compliment a la legislació vigent, l’Ajuntament de Caldes de 
Montbui ha de presentar al Ple de la Corporació informes de tresoreria 
trimestrals sobre el compliment de la legislació en  matèria de morositat així 
com transmetre’ls tant al Ministeri d’Economia i al Departament d’Economia i 
Coneixement de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
En conseqüència es proposa al Ple, previ el dictamen de la Comissió 
Informativa de les matèries de competència de Ple, l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.  Donar compte al Ple de l’informe de tresoreria corresponent al segon 
trimestre de l’any 2012 que consta a l’expedient sobre el compliment dels 
terminis previstos en la Llei 15/2010 per al pagament de les obligacions de les 
Entitats Locals. 
 
Segon. Trametre els esmentats informes al Ministeri d’Economia i al 
Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. 
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5. APROVAR L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 18/2012, 
MITJANÇANT CRÈDIT EXTRAORDINARI. 
 
Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“En tot cas vull dir que nosaltres quan es va portar això a votació en el ple hi 
vam estar en contra. En aquests moments, al menys durant el 2011, no sabem 
la quota del 2011, l’Ajuntament participa de l’Associació Catalana de Municipis i 
aporta una quota anual de 2.975 euros, al voltant dels 3.000 euros, suposo que 
aquest any també. I el fet d’incloure’ns en aquesta entitat i també haver 
d’aportar una quota, entenem que no ens aporta res com a municipi, en tot cas 
pot aportar tendències polítiques o sortir a fotos, però no ens aporta res més. 
Podem considerar si ens aporta més o menys l’Associació Catalana o la 
Federació de Municipis o el que sigui, no? O si el treball que fan i 
l’assessorament que fan és correcte, però al menys ens aporten un servei que 
d’altra banda entenem que no tenim, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, hi ha alguna intervenció més? No?  
Bé, aquesta és una apreciació política, evidentment no coincideix amb la 
nostra. Aquesta associació treballa per aconseguir la independència del nostre 
país i per tal d’esdevenir un nou estat membre de la Unió Europea i això 
reportarà beneficis a tots els 947 municipis del país. Perquè d’entrada segur 
que tindrem més recursos i no haurem de dur a terme aquestes retallades que 
en fi, s’estan duent a terme en tots els àmbits però que tant directament afecten 
al món local. Per tant, entenem que una quota de 1.500 euros anuals per 
aconseguir un futur millor per tothom és una inversió que val molt la pena i que 
tindrà un retorn, parlant amb termes econòmics, multiplica per molt l’aportació 
que ara fem. Passem a la votació.” 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta dels presents 
[12 vots favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9) i de CIU (3);  
1  abstenció d’ICV-EUiA, i 3 vots en contra del PSC (2)  i del PPC (1),  
   

ACORDA: 
 
Identificació de l’expedient 
 
Expedient número SEMC 18/2012, relatiu a la modificació de crèdits número 
18/2012 del pressupost municipal de l’exercici 2012, mitjançant crèdits 
extraordinaris. 
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DICTAMEN: 
 
Antecedents 
 
L’Alcaldia ha sol·licitat la realització d’una despesa per la qual, en el pressupost 
municipal de 2012, no hi ha crèdit previst. L’Ajuntament de Caldes de Montbui 
va acordar, en la sessió plenària del dia 26 de gener de 2012, adherir-se a 
l’Associació de Municipis per la Independència i aprovar els estatus que la 
regulen.  
L’article 8 dels esmentats estatuts estableix que són deures dels associats, 
entre d’altres, contribuir al sosteniment econòmic de l’associació satisfent, 
almenys, la quota establerta.  
En data 2 de maig de 2012 el Tresorer de l’Associació de Municipis per la 
Independència ha comunicat a l’Ajuntament que la quota que correspon a 
Caldes de Montbui és de 1.487,50 €. Per tant, l’expedient que es presenta té 
per objecte aprovar una modificació de crèdits mitjançant crèdits extraordinaris 
per un import total de 1.487,50 euros.  
 
En la relació que s’acompanya, com a annex, es detalla l’aplicació 
pressupostària de despesa que es crea per tal d’atendre las necessitat 
exposada, la satisfacció de la qual no es pot demorar fins a l’exercici següent, 
així com el seu finançament el qual anirà a càrrec d’una baixa de l’aplicació 
pressupostària 32 169 22100 de subministraments energètics (energia 
elèctrica). 
 
Fonaments de dret 
 
Articles 169, 170, 171 i 177 del  RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals; articles 35,36, 37 i 38 
del RD 500/1990, de 20 d’abril; i, articles 6, 7, i 8 de les bases d’execució del 
pressupost municipal vigent. 
 
ANNEX 
 

Org. Prog. Eco. Descripció 
Crèdit 
extraordinari Finançament 

10 912 46601 Associació de Municipis per la Independència 1.487,50 €  

32 169 22100
Subministraments energètics (energia 
elèctrica)  1.487,50 € 

   TOTAL  1.487,50 € 1.487,50 € 
 
 
En conseqüència es proposa al Ple, previ el dictamen de la Comissió 
Informativa de les matèries de competència de Ple, l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
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Primer. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 18/2012, del 
pressupost de l’Ajuntament de Caldes de Montbui de l’exercici 2012, per un 
import de 1.487,50 € , segons detall de l’annex, on s’especifica la previsió de la 
nova despesa i la seva font de finançament que és una baixa de l’aplicació 
pressupostària 32 169 22100 de subministrament energètics (energia 
elèctrica). 
 
Segon. Exposar al públic aquesta modificació mitjançant publicació d’edicte al 
BOP i en el tauler d’anuncis de la Casa Consistorial, en espai de 15 dies 
hàbils, a efectes de possibles reclamacions segons estableixen els articles 
169,170 i 171 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i 
considerar definitivament aprovat l’expedient en el cas de no presentar-se 
reclamacions. 
 
 
6. RATIFICAR L’ACORD DE DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI DE TURISME 
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 la senyora Taulats: 
“Molt bé, moltes gràcies. Nosaltres ens mostrem totalment d’acord a aquesta 
proposta de dissolució. Entenem que és important anar considerant que 
aquestes dobles estructures que generen ineficiències dels recursos públics 
s’han de valorar i considerar la seva eficàcia i la seva necessitat. Estem 
totalment d’acord i també encoratjaríem els alcaldes de la Comarca i en aquest 
cas concretament el nostre alcalde, a valorar també la necessitat d’eliminar 
altres estructures supèrflues donat que el nostre Consell Comarcal pot assumir 
perfectament aquesta responsabilitat, com pot ser el Consorci de Residus o el 
Consorci de defensa del Riu Besòs, gràcies.” 
 
 
Pren la paraula el senyor Pineda: 
“Moltes gràcies i bon vespre. Realment nosaltres hem tingut poc a dir, qui feia 
la major aportació econòmica al Consorci de Turisme era la Diputació de 
Barcelona, i com ve fent últimament  va posar condició sine qua non per seguir 
aportant els 50.000 euros en aquest cas, pel que era el Consorci.  
El Consell Comarcal, per seguir aportant aquests diners, va posar com a 
condició que es dissolgués. Nosaltres evidentment hem pogut dir poc. 
Això genera uns reptes, algunes expectatives, per exemple hi havia municipis 
que no estaven consorciats, doncs al cap i a la fi aquesta eina de promoció 
turística que ara serà el Consell Comarcal podrà arribar a tots els municipis de 
la Comarca i tots se’n veuran beneficiats d’aquesta promoció turística, gràcies.” 
 



 

 17

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

 
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 número 13/2012, relatiu a aprovar la ratificació de l’acord de 
dissolució del Consorci de Turisme del Vallès Oriental. 
 
DICTAMEN: 
 
Antecedents 
 
Que el Ple de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, en sessió de data 25 de 
setembre de 1998, va adoptar l’acord per a la constitució del Consorci de 
Turisme del Vallès Oriental, del qual en formen part les entitats locals i les 
entitats privades sense ànim de lucre, així com els estatuts pels quals s’haurà 
de regir. 
 
Que fins a dia d’avui, a través del Consorci de Turisme del Vallès Oriental s’han 
complert algunes de les finalitats de l’Ajuntament com són donar a conèixer els 
recursos turístics de la població i fomentar el seu desenvolupament comercial i 
territorial a partir del seu patrimoni més específic i singular: el termalisme. 
Que en data 26 de juny de 2012, la Junta General del Consorci de Turisme del 
Vallès Oriental ha acordat, inicialment, la seva dissolució per motius 
organitzatius i econòmics. És per això, que les tasques de promoció turística i 
coordinació dels sectors relacionats en l’àmbit turístic de la comarca les 
assumirà directament el Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 
Que la quota de liquidació del Consorci de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, 
que ha estat aprovada per la Junta General, és de 1.036,56 euros. 
 
L'informe de la interventora de l'Ajuntament acredita l’existència de consignació 
pressupostària per atendre la despesa que es detalla a la part dispositiva 
d’aquesta proposta. 
 
Fonaments de dret 
 
D’acord amb l’article 47.3 b)  de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, llei de Bases del 
règim Local i d’acord amb el DL 2/2003, pel qual s’aprova la llei municipal i de 
règim local de Catalunya, s’estableix que cal majoria absoluta  per  la creació, 
modificació, o dissolució de Mancomunitats o altres organitzacions 
associatives, així com l’adhesió a aquestes i l’aprovació i la modificació dels 
seus estatuts. 
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En conseqüència es proposa al Ple, previ el dictamen de la Comissió 
Informativa de les matèries de competència de Ple, l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer. Ratificar l’acord de dissolució del Consorci de Turisme del Vallès 
Oriental.  
 
Segon. Aprovar la quota de liquidació que estableix el Consorci de Turisme del 
Vallès Oriental i el pagament corresponent per un import total de 1.036,56 
euros. Aquest import anirà a càrrec de l’aplicació número 52/432/46700 
(Consorci Turisme Vallès Oriental, quota anual) del pressupost municipal de 
2012. 
 
Tercer. Comunicar l’acord al Departament d’Intervenció d’aquest Ajuntament i 
al Consorci de Turisme del Vallès Oriental. 
 
 
7. MODIFICAR LA PLANTILLA DE PERSONAL I LA RELACIÓ DE LLOCS 
DE TREBALL. 
 
Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 
 
 
Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“Sí, la primera intervenció seria per sol·licitar la votació separada dels diferents 
punts que hi ha dintre d’aquest acord, a veure si és possible.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“No tenim problemes per votar, però exactament com es vol dur a terme?.” 
 
Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“Jo votant el punt 1 per un cantó, el 2,3 i 4 per un altre i el 5 per un altre, que 
probablement tindré votació diferent en cadascun d’ells, encara que potser en 
els primers acabi votant el mateix, no?” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Si la resta de grups no hi tenen inconvenient de votar així? 
Votem un per un, votem un per un, els cinc punts separats.” 
 
Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“D’acord, llavors ja entrant en l’explicació del vot, en el primer punt que és 
doble perquè és la plantilla de la relació de llocs de treball que comporta la 
funcionarització, no? Normalment quan aprovem la relació de llocs de treball 
nosaltres ens abstenim perquè entenem que en bona mesura és un instrument 
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organitzatiu que l’equip de govern fa o desfà a la seva mida dintre d’uns límits 
naturalment. Creiem que és legítim que així sigui i no és la nostra organització. 
En aquest cas hi ha una particularitat que és que un nombre important de 
treballadors que en aquests moments estan contractats laboralment, es 
proposa passar-los, fer-los funcionaris amb una sèrie d’arguments i de 
requisits, no?  
L’argument principal que és el d’assegurar el seu lloc de treball, és important, 
com també ho és l’assegurar el funcionament de l’Ajuntament. Hem d’entendre 
que la figura del funcionari és més que una feina per tota la vida, és una feina 
que garanteix que l’administració és independent dels polítics que puguin haver 
en un moment o un altre, o de les pressions que puguin venir moltes vegades 
també des de l’exterior de la Corporació.  
Tenint assegurat una sèrie de coses com per exemple la feina, doncs els evita i 
els sostreu de determinades pressions. A part que és una garantia de la 
legalitat vigent. Això em sembla positiu i entenem que és un pas important en 
aquest Ajuntament, que tradicionalment no s’havia fet, sinó tot el contrari, que 
s’havia anat cobrint les places amb personal interí o personal contractat laboral. 
 
Si bé estic d’acord amb el que es pretén, sí que hi ha algunes reticències amb 
com s’ha arribat fins aquí. Estem acostumats ja que l’equip de govern decideix 
les coses legítimament, però les decideix ell. En aquest cas tenim la impressió 
que no ha hagut negociació col·lectiva. Entenen negociació col·lectiva el posar 
sobre la taula amb els treballadors i també amb l’oposició,  un projecte de fer 
propostes, rebre propostes i a través d’un procés més o menys llarg de diàleg, 
discussions i treball, arribar a conclusions.  
En definitiva, vosaltres heu decidit el nombre de treballadors que es passen a 
funcionaris, vosaltres heu decidit quines places són les susceptibles de fer-ho i 
no en aquests moments. 
Aquesta és la critica que jo faig en aquest procés, per altra banda crec que com 
deia al principi és important que s’hagi fet això. 
 
El segon, tercer i quart punt, que també entenc que són... estic parlant, no sé, 
com vulgueu, els explico tots?. 
  
El segon, tercer i quart punt són punts de menor rellevància, aquests sí que 
afecten directament a l’estructura i al funcionament que vosaltres voleu per 
l’Ajuntament, aquí el meu vot és abstenció i no hi posaré més comentaris. 
 
I en el cinquè punt, que és l’amortització de tres llocs de treball de la brigada, sí 
que hi ha diverses coses a dir. La primera que hi estic en contra, estic en contra 
perquè malgrat hi ha un informe que pretén justificar la baixa de feina, hem 
d’explicar una mica també per què hi ha aquesta baixa de feina, no? La baixa 
de feina es dóna amb bona part perquè al novembre de 2010 es van 
externalitzar una sèrie de tasques, concretament tasques de les urbanitzacions. 
En aquesta externalització no es va fer, com s’ha comentat alguna vegada o 
com en altres ocasions s’ha fet, no es va proposar la subrogació de cap treball, 
de cap treballador a l’empresa adjudicatària de l’externalització.  
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Per tant, és evident que passat el temps, ens trobem que hi ha uns treballadors 
que feien una feina que ara la fa una empresa aliena a l’Ajuntament. Aquesta 
és la primera critica forta i greu. Estem pagant a l’exterior per treure-li feina als 
treballadors de la casa. 
 
La segona és que a la Comissió Informativa se’ns va anunciar que els 
treballadors, encara que de mala gana, hi estaven d’acord. La informació que 
tinc ara no és exactament aquesta i m’agradaria que m’ho aclaríssiu perquè 
avui m’han arribat altres informacions, no directament dels treballadors, per 
tant, no puc dir que sigui exactament així, però m’han dit que algun treballador 
dels afectats no hi està d’acord. 
 
Tercera, vull preguntar també la brigada de jardins que com el seu nom indica 
es dedica a tasques de jardineria o hauria de dedicar-se a aquestes tasques, 
quin volum de tasques no pròpies d’una brigada de jardins, com posar tarimes, 
moure cadires, etc. està portant a terme en aquests moments i quina portarà a 
terme a partir d’ara? perquè, o en qualsevol cas, qui farà aquesta feina? 
 
I al final la pregunta que crec que és la més important, perquè a més també es 
va fer en la Comissió Informativa i malgrat vam estar discutint o parlant una 
bona estona de les bondats o no d’externalitzar o de subrogar tasques a 
l’exterior, no es va aclarir si l’equip de govern actual té alguna intenció de, en 
un futur proper o llunyà, externalitzar les brigades municipals.  
 
I la pregunta era, concretament, si s’estava estudiant el tema. El regidor que hi 
havia en aquell moment va dir que no era del seu àmbit, que ho desconeixia si 
s’estava fent o no. Crec que és molt important això, perquè si hem externalitzat 
una part sense subrogar treballadors, si els treballadors tenen la por, la sospita 
o temen que pugui tornar-se a donar externalitzacions de part o de totes les 
brigades i es fa amb les mateixes condicions, això que estem dient avui de 
deixar sense feina tres treballadors, pot acabar afectant a tota la brigada. Per 
tant, crec que és molt important una resposta clara, sí o no, de si s’està 
pensant en externalitzar les brigades. 
En qualsevol cas si s’estigués pensant, la meva oposició és total i crec que 
tenim instruments en l’Ajuntament, tant amb empreses com de serveis com 
GMSSA com organització interna suficients com per millorar les tasques 
organitzatives que permetin mantenir els llocs de treball actuals de les 
brigades. Hem de pensar que els criteris econòmics que avui en dia pesen 
molt, no són els únics que hem de tenir en compte des dels governants, des de 
l’administració pública alhora de prendre decisions. Els criteris crucials de 
cohesió i de continuïtat també són importants. 
Per tant, aquí està clar que el meu vot serà negatiu, gràcies.” 
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Pren la paraula la senyora Romano: 
“Bé, bona nit, en aquest cas com que hi ha cinc punts senyor alcalde, jo em 
referiré especialment al punt 1 i al punt 5. 
També li voldria demanar, després de la meva explicació, que el punt 5 es 
deixés sobre la taula, perquè hi ha errors de documentació i per part del Partit 
Popular ens agradaria que aquest punt quedés sobre la taula i es pogués 
debatre. 
Per què dic això, senyor alcalde? Bé, doncs dic això perquè al punt número 1 
del tema del funcionariat i de fer places de l’Ajuntament funcionaris, pot ser i 
segur que és una assegurança pel treballador, però creiem que en aquest 
moment potser no és el millor moment per fer aquesta operació en els ens 
locals, igual que també creiem que la manera que s’està fent després de parlar 
amb el comitè, no és la millor manera. Creiem que també és una qüestió que 
s’hauria de deixar sobre la taula i poder debatre-ho amb els equips de l’oposició 
i també amb el Comitè d’Empresa que es queixen que no se’ls explica ni se’ls 
informa, fins a l’últim moment, de les coses que s’estan fent des de l’equip de 
govern. 
Pel que fa al punt número 5, hi ha un informe que es va demanar a una 
empresa externa en el qual, sota aquest informe, el cap de Serveis Territorials 
fa el seu informe i ens explica que últimament s’ha intentat simplificar les 
tasques de jardineria. D’aquest punt, senyor alcalde, de la simplificació que ens 
està dient el cap de Serveis Territorials hi ha errades en les quals es pot 
comprovar que o falta a la realitat o aquí s’està ocultant documentació o s’està 
no dient tota la veritat. 
Per què dic això, senyor alcalde? Doncs bé, aquí ens diu que s’han implantat i 
millorat els sistemes de reg de determinats parcs, places i zones ajardinades.  
Tenim tot un llistat en el qual per exemple hi ha la zona esportiva de les 
Cremades que aquest reg actualment fa sis anys que està fora de servei. 
També hi ha el reg de la plaça Verdaguer que tampoc funciona, també hi ha 
uns sectors del parc de l’Ametller que diuen que hi ha reg automàtic, tampoc és 
cert, tampoc existeix. També ens parla de la plaça de la República, el carrer 
Montserrat i el parc del Bugarai. 
Aquests tres regs automàtics que ens anomena aquí el tècnic tampoc 
existeixen fa com a mínim sis anys.  
Per aquest motiu senyor alcalde, li estem demanant que deixi el punt sobre la 
taula perquè la informació no és fefaent. 
També ens parla aquí, com ha dit el senyor Pau, el 2010 van haver tasques de 
jardineria que es van externalitzar i se li va donar a una empresa externa i ens 
dóna el llistat d’aquestes tasques que està fent actualment l’empresa externa. 
Bé, un cop hem pogut parlar amb els treballadors de jardineria i algun tècnic de 
la casa, ens hem trobat que hi ha tasques aquí, que ens diu el tècnic que està 
fent l’empresa externa, que no són reals, sinó que s’estan fent des de la 
brigada de jardiners i molt concretament els ha fet les persones que avui volem 
acomiadar. 
Quines són aquestes tasques senyor alcalde? Els hi anomenaré per si vostè 
vol fer la comprovació; la tala d’arbres morts i malalts ho estan fent els jardiners 
de la nostra brigada municipal, l’eliminació de males herbes dels escocells ho 
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està fent la brigada municipal de jardineria, l’eliminació de males herbes de les 
voreres de la població també ho estant fent els nostres treballadors municipals. 
La desbrossa i neteja de zones de torrents i rieres també ho estant fent els 
nostres treballadors. Sense anar massa lluny avui hi havia uns treballadors fent 
el torrent de Can Rius. 
La desbrossa i neteja de camins, vorals i camins municipals també ho estaven 
fent aquests senyors. 
Per tant, senyor alcalde li demanaríem que si aquestes són les dades que 
donen des de l’Ajuntament, nosaltres ens hem posat en contacte amb aquest 
senyor que ha fet l’informe i diu que sí, que aquestes dades han estat enviades 
des de l’Ajuntament. A mi ja me les ha fet arribar aquesta petició de 
l’Ajuntament. Per tant, senyor alcalde, aquí s’està faltant a la veritat. 
 
En un altre punt de l’informe on també es falta a la veritat, és on diu que els 
nostres treballadors treballen de vuit a tres. No senyor, treballen de set a dues. 
Que actualment a les brigades només hi ha dos tipus de furgoneta petita i un 
tipus de furgoneta mitjana tancada. Li recordo senyor alcalde que el 2009 vam 
adquirir dos camions de caixa petita i un camió de caixa gran que actualment 
estant utilitzant els nostres treballadors municipals.  
Per tant, li torno a demanar senyor alcalde, que deixi aquest punt sobre la taula 
i mirem com es fan les dades i com es fan aquests treballs. 
 
No vull oblidar-me també que en aquest cas hi ha un projecte entrat el 2006 
d’un treballador de l’Ajuntament en el qual deia com s’havien de portar les 
brigades i com s’havia de simplificar. Tot això i aquest projecte a dia d’avui 
diuen que no existeix a l’Ajuntament, gràcies.” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“Doncs miri, bona tarda, la primera demanda que volíem fer respecte aquest 
punt, és sol·licitar que es deixi sobre la taula el punt al complert. Nosaltres hem 
consultat l’expedient i no hem estat capaços de trobar ni un informe de 
secretaria, ni un informe d’intervenció. És un punt que portem a plenari, que no 
ha estat informat. Únicament hi ha la proposta, que en aquells moments estava 
sense signar, suposo que s’haurà pogut signar, però únicament hi ha la 
proposta que va a Ple, llavors és molt difícil que nosaltres puguem consultar un 
expedient en què no hi ha els informes ni jurídics ni els informes dels serveis 
d’intervenció municipals en un acord que clarament té contingut econòmic i en 
un acord que clarament té contingut on cal l’informe jurídic.  
Llavors entenem que aquest expedient no es troba complert com per portar-se 
en aquest plenari, per la qual cosa, independentment de les consideracions que 
teniu al contingut, per una qüestió formal demanaríem que es deixés sobre la 
taula. No sé si ens poden contestar si això és possible abans de fer la nostra 
intervenció? O si malgrat tot no està complert volen tirar-lo endavant? Gràcies.” 
 
 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
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“Molt bé, deixem aquest punt sobre la taula, per donar-li la màxima seguretat 
jurídica, convocarem un ple extraordinari la primera setmana de setembre. 
Per tant, passem al següent punt.”  
 
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 deixar sobre la taula el punt següent: 
 

                  
Identificació de l’expedient 
 
Expedient de Recursos Humans, relatiu a la modificació de la plantilla i de la 
Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Caldes de Montbui. 
 
DICTAMEN: 
 
Antecedents 
 
1. Funcionarització de part dels llocs de treball d’empleats laborals de la relació 
de llocs de treball i de les places corresponents a la plantilla del personal. 
L’article 9 de la Llei 7/2007 de 14 d’abril de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, 
disposa en el seu article 9.2, que “en tot cas, l’exercici de les potestats 
públiques o en la salvaguarda dels interessos generals de l’estat i de les 
administracions públiques corresponen exclusivament als funcionaris públics, 
en els termes que en el desenvolupament de cada administració pública 
s’estableixi. 
En base a aquest precepte legal, els llocs de treball que es relacionen a 
continuació, actualment estan classificats com a personal laboral, mentre que 
pel contingut de les seves funcions, les quals suposen l’exercici de potestat 
pública o de salvaguarda dels interessos de l’administració, ja que són llocs de 
treball que per les seves funcions participen de forma directa o indirecta en 
l’administració pública dels serveis i dels béns de l’Ajuntament de Caldes de 
Montbui, i per tant, haurien de ser desenvolupats per personal funcionari: 
 

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 
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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 
SP033 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 
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 
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 

 
D’altra banda, un cop portada a terme, mitjançant els corresponents processos 
selectius, la funcionarització del personal que en l’actualitat està realitzant les 
funcions dels llocs de treball descrits, comportarà un estalvi a l’Ajuntament de 
Caldes de Montbui de 72.020,92.-€, segons les quotes actuals a la seguretat 
social, ja que pels funcionaris de carrera no es cotitza per fons de garantia 
salarial ni per atur, la qual cosa suposa un estalvi en el percentatge d’aquestes 
quotes del 5,7% sobre la base de cotització a la seguretat social. D’altra banda, 
els empleats també es veuran beneficiats per la reducció de les quotes a la 
seguretat social en un 1,55% sobre la mateixa base, al deixar de cotitzar per 
atur. 
Finalment, la disposició transitòria segona de la Llei 7/2007, de 14 d’abril de 
l’EBEP, disposa que “El personal laboral fix que a l’entrada en vigor del present 
Estatut, estigui desenvolupant funcions de personal funcionari o passi a 
desenvolupar-los, en virtut de proves de selecció o promoció convocats abans 
de dita data, podran seguir desenvolupant-los. 
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Així mateix, podrà participar en els processos selectius de promoció interna 
convocats pel sistema de concurs-oposició, de forma independent o conjunta 
amb els processos selectius de lliure concurrència, en aquells cossos i escales 
als que figurin adscrits les funcions o els llocs que desenvolupin, sempre que 
posseeixen la titulació necessària i reuneixin els restants requisits exigits, 
valorant a aquests efectes com  a mèrit els serveis efectius prestats com a 
personal laboral fix i les proves selectives superades per accedir a aquesta 
condició. 
En base aquest precepte legal, l’Ajuntament de Caldes de Montbui haurà de 
portar a terme els processos selectius per funcionaritzar el personal laboral 
descrit, sempre dins dels límits legalment establerts per les lleis de 
pressupostos i per la resta de normativa que sigui d’aplicació. 
 
2. Àrea de Serveis Territorials 
El cap d’àrea de Serveis Territorials, ha demanat, mitjançant sol·licitud de data 
18 de juliol de 2012, la creació d’una plaça d’administratiu/va, segons informa, 
com a conseqüència que l’Ajuntament vol potenciar les regidories d’Espais 
Públics i Sostenibilitat i Obra Pública, Serveis i Habitatge.  La via per potenciar 
aquestes regidories és la d’instrumentar un suport administratiu potent a les 
tasques que els tècnics desenvolupen, sobre tot el de Medi Ambient, per 
alliberar-lo d’aquelles tasques més administratives, per poder dedicar-se de ple 
a les tasques tècniques i així potenciar l’abast de les regidories. 
La Comissió de Valoració de Llocs de Treball, constituïda el dia 18 de juliol de 
2012 a les 13:00 h, va valorar el lloc de treball d’administratiu/va de serveis 
territorials ST023, amb un total de 252 punts, la qual cosa equival a una 
retribució bruta anual per l’any 2012 de 22.637,31.- €, encara no exclosa la 
paga extraordinària del mes de desembre d’enguany. 
 
3. Amortització d’un lloc de treball d’auxiliar administratiu de la policia local 
Per tal de dotar el servei de l’àrea de Serveis Territorials al departament de 
medi ambient sense que hi hagi un increment significatiu del cost, es fa 
necessari amortitzar un lloc del treball d’auxiliar administratiu/va de la policia 
local. Per  tal de cobrir el servei deixat per l’auxiliar administratiu a la policia 
local, un dels agents que està en situació de segona activitat i que actualment 
està portant a terme tasques per l’àrea de serveis territorials, serà dedicat 
exclusivament a prestar serveis a la policia local. 
 
4. Modificació de la titulació exigida pel lloc de treball de cap de serveis socials. 
Mitjançant informe de data 18 de juliol de 2012, el cap d’àrea de Serveis 
Personals ha demanat que amb l’objectiu d’adaptar el requisit de titulació a la 
realitat dels equips de l’àmbit de Serveis Socials, proposa que s’admeti com a 
titulació d’accés la Diplomatura en Educació Social, ja que aquests 
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professionals estan plenament capacitats per a desenvolupar les tasques 
definides a la fitxa descriptiva. 
 
5. Amortització d’un lloc d’oficial i dos llocs d’operari de jardins de la brigada de 
jardins 
“Joan Busquets i Xambó, cap de Serveis Territorials, en relació amb la millora 
de l’eficiència en la gestió dels espais verds municipals, 
 
INFORMA:  
 
La gestió dels parcs, jardins i, en general, de la totalitat dels espais verds 
públics municipals, ha experimentat en els darrers anys una evolució de les 
tasques de manteniment i millora que s’hi porten a terme en dos sentits: 
 

• Simplificació 
• Especialització i mecanització 

  
Aquesta evolució cap a una jardineria més factible, eficaç i simplificada, així 
com l’evolució en l’especialització i mecanització de les tasques s’ha traduït en 
menys hores de treball de dedicació pel manteniment dels parcs, places, zones 
ajardinades i zones verdes municipals. 
 
 
1. En l’àmbit de la simplificació s’han pres les següents mesures: 
 

- S’ha deixat de plantar flor de temporada, amb la qual cosa han minvat 
les hores de dedicació a plantacions. 

- S’ha evolucionat, a les zones ajardinades amb planta, cap a un tipus de 
planta que requereix poc manteniment (només retalls anuals), mínim rec 
possible i que ofereix molta resistència (poques replantacions). 

- S’han incrementat les zones de sega, minvant les zones de retall de 
planta,  amb la qual cosa s’han agilitzat els treballs de manteniment,  
disminuint així les hores de dedicació. 

- S’han eliminat jardineres de fundició o ceràmica distribuïdes a diversos 
punts de la població, eliminant dedicació a replantacions, retalls, recs 
manuals amb cuba … 

- S’han implantat i millorat sistemes de rec a determinats parcs, places i 
zones ajardinades (zona esportiva Les Cremades, parterres pujada 
Piscines, parterres aparcament Pi i Margall, parc de l’Estació, plaça 
Verdaguer, plaça Romà Martí, plaça 11 de Setembre, rotonda Lluís 
Companys, sectors del parc de l’Ametller, plaça Moreu, plaça República, 
nova plaça pavimentada Avda. Josep Fontcuberta, parterres c/ 
Montserrat, plaça de La Canaleta, parc del Bugarai), eliminant hores de 
treball de rec manual en aquests punts durant les èpoques de calor. 
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- S’ha millorat el sistema de rec manual, substituint en la majoria dels 
casos l’estesa de mànegues per vehicles amb dipòsit i bomba d’aigua 
incorporada. S’han agilitzat, així doncs, els treballs de rec manual. 

 
- S’han eliminat determinades zones i punts on s’hi havia de fer més 

replantacions contínues motivades per acciones incíviques, deixant-les 
com a zones de desbrossa, sega, o zones de pas. 

- S’ha increment l’ús de tractaments herbicides per tal de mantenir en 
condicions determinades franges verdes a la població i entrades, 
minvant d’aquesta manera els treballs de desbrossa. 

 
 
2. La necessitat d’una major grau d’especialització i mecanització de les 
tasques en els espais verds municipals ha comportat en els últims 10 anys 
l’externalització de tasques que portava a terme la brigada municipal o que no 
es realitzaven amb l’amplitud actual: 
 

- Esporga de l’arbrat viari a la població, barris extra-urbans i polígons 
industrials. 

- Realització de tractaments fitosanitaris de plagues a l’arbrat i planta. 
- Tala d’arbres morts o malalts.  
- Arrabassament de soques d’arbres talats. 
- Plantació d’arbrat viari. 
- Manteniment de totes les zones ajardinades dels barris extra-urbans i 

dels polígons industrials. 
- Tècnic especialista en esporga, selecció d’arbrat, selecció d’arbust i 

planta. 
- Neteja de parcs, jardins i zones ajardinades (neteja de papers, plàstics, 

llaunes, brutícia, buidat de papereres….).  
- Eliminació de males herbes dels escosells de l’arbrat viari de la població. 
- Eliminació de males herbes de les voreres de la població. 
- Desbrossa i neteja de zones de torrent i riera 
- Desbrossa i neteja de franges de prevenció d’incendis 
- Desbrossa i neteja de zones verdes municipals em sòl no urbanitzable 
- Desbrossa i neteja de vorals de vies urbanes i interurbanes municipals 
- Desbrossa i neteja de camins i de vorals de camins municipals 
- Desbrossa i manteniment de zones especials: Pedania de St. Sebastià 

de Montmajor, zona camp de tir, embassament municipal, zones de 
pous, recinte bombers, .... 

 
Finalment, les tasques detallades en aquest punt s’han organitzat en un únic 
contracte extern a partir de l’1 de novembre de 2010 amb l’empresa 
adjudicatària Ambientalia (excepte les tasques de neteja de papers, plàstics, 
llaunes, brutícia i buidat de paperers, que assumeix l’empresa Valoriza, 
encarregada de la neteja viària municipal). 
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3. En l’actualitat l’àmbit de treball de la brigada municipal de jardineria està 
circumscrit a les zones verdes del Casc Urbà del municipi en tasques de 
manteniment (retalls, adobaments, sega, desbrossa, jardineria específica) i hi 
estan adscrits 9 treballadors.  
 
Amb l’objectiu de millorar l’eficiència, també en aquest àmbit, l’Ajuntament de 
Caldes de Montbui ha encarregat un treball a Eliseu Guillamon Villalba, 
enginyer tècnic agrícola especialista en jardineria, que amb el títol d’Estudi de 
dimensionament del servei de manteniment dels espais verds del nucli 
urbà de Caldes de Montbui arriba a les següents conclusions: 
 
“La plantilla actual dedicada a tasques de manteniment de la jardineria del 
nucli urbà de Caldes de Montbui (...) és de: 
    9 treballadors any 
 
La plantilla òptima necessària per al manteniment de la jardineria del nucli 
urbà de Caldes de Montbui (...), en les condicions actuals de treball, i amb la 
configuració actual dels elements de jardineria s’estima en un total de: 
    6,32 treballadors/any 
 
La plantilla òptima necessària per al manteniment de la jardineria del nucli 
urbà de Caldes de Montbui (...), en condicions de jardineria sostenible 
aplicada, i usant tècniques apropiades per a cada grup de tasques i aplicant 
dedicacions personal discontínues al llarg de l’any , s’estima en un total de : 
    5,00 treballadors/any” 
 
Propostes 
 
1. Es proposa l’aplicació de les conclusions d’Estudi de dimensionament del 
servei de manteniment dels espais verds del nucli urbà de Caldes de 
Montbui i adoptant les mesures que han de fer possible una jardineria 
sostenible aplicada (detallades en les pàgines 17, 18 i 20 de l’Estudi), establir 
la plantilla òptima necessària pel manteniment de la jardineria del nucli 
urbà de Caldes de Montbui, adoptant de forma immediata aquelles mesures 
de més fàcil aplicació i, a mig i llarg termini, aquelles d’adopció més complicada 
i laboriosa, en 6 persones. 
 
2. L’aplicació d’aquesta mesura comporta el manteniment de 6 places de la 
brigada de jardineria i l’amortització de les places ocupades per Antonio 
Díaz Pavón, Ramón Fernández Robles i Pedro Ángel García López.” 
 
Amb les mesures que es porten a terme segons l’informe tècnic que s’adjunta i 
el manteniment de sis places de personal d’oficis a la brigada de jardins, en lloc 
de nou places com fins la data, l’Ajuntament mantindrà el servei amb una 
reducció de costos anuals a partir de l’any 2013 de 80.010,23 €, per la qual 
cosa, amb les mesures aplicades s’optimitza el servei. 
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Fonaments de dret 
La llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic disposa: 
Article 72: “en el marc de les seves competències d’autoorganització, les 
Administracions Públiques estructuraran els seus recursos humans d’acord 
amb les normes que regulen la selecció, la promoció professional, la mobilitat i 
distribució de funcions i de conformitat amb lo previst en aquest capítol (Capítol 
II).” 
Article 74: “les Administracions Públiques estructuraran la seva organització 
mitjançant les relacions de llocs de treball o d’altres instruments organitzatius 
similars, que contindran, com a mínim, la denominació dels llocs, els grups de 
classificació professional, els cossos o escales, en el seu cas, a que estan 
adscrits, els sistemes de provisió i les retribucions complementàries.” 
 
El Decret 214/1990, de 30 de juliol del Reglament del Personal al servei de les 
entitats locals disposa: 
 
Article 27: 1. “La plantilla es pot modificar amb posterioritat a l'aprovació del 
pressupost durant l'any de la seva vigència, per respondre a l'establiment de 
nous serveis, per a l'ampliació, supressió o millora dels existents que no 
admetin demora per a l'exercici següent, com també si respon a criteris 
d'organització administrativa interna.” 
 
La Llei 7/1985, 2 de d’abril, reguladora de les bases de règim local disposa: 
 
Article 4: “En la seva qualitat d’Administracions Públiques de caràcter territorial, 
i dins l’esfera de les seves competències, correspon en tot cas als municipis, 
províncies i illes: 
a. Les potestats reglamentària i d’autoorganització”  
 
Art. 22: “Correspon en tot cas, al Ple Municipal de l’Ajuntament [...] 
i) L’aprovació de la plantilla del personal i de la relació de llocs de treball [...]” 
 
En base a aquesta normativa d’aplicació i al que disposa, quant a la 
funcionarització del personal laboral fix, l’article 9.2 i la disposició transitòria 
segona de la Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 
 
En conseqüència es proposa al Ple, previ el dictamen de la Comissió 
Informativa de les matèries de competència de Ple, l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
Primer. Aprovar la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Caldes de 
Montbui, segons l’annex 1 que acompanya la proposta i aprovar la modificació 
de la plantilla del personal, la qual quedarà segons el document de la plantilla 
del personal que acompanya aquesta proposta. 
Aquesta mesura comportarà la funcionarització dels llocs de treball següents: 
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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 
SP033 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 
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 
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 

 
El personal laboral que estigui ocupant els esmentats llocs de treball, els 
podran seguir ocupant, d’acord amb el que disposa la disposició transitòria 
segona de la Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’EBEP. 



 

 31

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

Segon. Crear un lloc de treball d’administratiu/va de Serveis Territorials, amb 
codi ST023, i una plaça d’administratiu/va personal laboral, segons l’annex 1 
que acompanya la proposta i aprovar la fitxa descriptiva del lloc de treball. 
Tercer. Amortitzar un lloc de treball d’auxiliar administratiu/va de la policia local, 
codi PL 008 i una plaça d’auxiliar administratiu/va de la plantilla del personal 
funcionari. 
Quart. Ampliar la titulació del lloc de treball amb codi SP002, Cap del 
Departament de Benestar Social, amb la titulació d’educador/a social. 
Cinquè. Amortitzar un lloc de treball d’oficial de la brigada de Parcs, Jardins i 
Zones Verdes, ocupat pel Sr. Pedro Ángel García López, i dos llocs de treball 
d’operari de la brigada de Parcs, Jardins i Zones Verdes, ocupades pels Srs. 
Antonio Díaz Pavón i Ramon Fernández Robles, amortitzant, a la vegada les 
tres places corresponents, de personal d’oficis de la plantilla del personal 
laboral. 
Sisè. Publicar aquest acord al tauler d’edictes de l’Ajuntament de Caldes de 
Montbui i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i concedir un termini de 
15 dies a efectes d’al·legacions a partir de la publicació de la modificació de la 
plantilla del personal al DOGC, i trametre còpia a l’administració central de 
l’Estat i a la Direcció General de l’Administració Local. 
Setè. Notificar l’acord quant a l’amortització de tres llocs de treball de la Brigada 
de Parcs, Jardins i Zones Verdes als empleats afectats per les amortitzacions. 
 
 
8. APROVAR INICIALMENT EL MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA DE 
CALDES DE MONTBUI. 
 
Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 
 
Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“No, només vull fer una pregunta. Aquest mapa de capacitacions es refereix al 
soroll màxim que es pot arribar a fer a cadascuna d’aquestes zones? O el soroll 
que s’està fent màxim en aquestes zones en aquests moments?” 
 
Pren la paraula el senyor Personat: 
“Sí, bona nit senyor alcalde, gràcies, bona nit a tothom. El que marca el plànol 
és el soroll aconsellable que tindria d’haver a cada zona de Caldes. Està dividit 
en tres zones; està l’A que és l’alta, la B que és la moderada i la C que és la 
baixa. Dintre d’aquestes zones hi ha subzones que depèn de cadascuna d’elles 
té un límit diferent. Però és el volum, és la mida aconsellable d’aquestes 
zones.” 
 
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)],  
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ACORDA: 

 
Identificació de l’expedient 
 
Expedient número TPEX 200601862, relatiu a l’aprovació del mapa de 
capacitat acústica del municipi de Caldes de Montbui. 
 
DICTAMEN: 
 
Antecedents 
 
I.- En data 27 d’abril de 2006, el Ple de l’Ajuntament va adoptar l’acord que 
literalment diu: 
 

“Primer.- Aprovar el contingut de l’informe realitzat per l’empresa ECA, SAU 
corresponent a l’elaboració del mapa acústic de Caldes de Montbui. 
 
Segon.- Trametre l’esmentat informe al Departament de Medi Ambient i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya.”  

 
II.- Aquest mapa acústic es va elaborar d’acord amb el contingut de la Llei 
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. 
 
III.- El 10 de novembre de 2009, el Parlament de Catalunya va aprovar el 
Reglament que desenvolupa la Llei 16/2002, aquest Reglament desglossa la 
classificació inicial feta per la Llei16/2002 i per tant modifica el mapa acústic de 
Caldes de Montbui. 
 
IV.- L’any 2011, el Servei per a la Prevenció de la Contaminació Acústica i 
Lluminosa del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya promou l’actualització dels mapes acústics municipals contractant a 
l’empresa Debeacústica per a realitzar les actualitzacions d’aquests mapes 
acústics. El mapa acústic s’ha acabat de realitzar aquest any juntament amb 
els serveis tècnics municipals. 
 
Fonaments de dret 
 
Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. 
 
Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 
contaminació acústica, aprovat pel Decret 176/2009. 
 
 
En conseqüència es proposa al Ple, previ el dictamen de la Comissió 
Informativa de les matèries de competència de Ple, l’adopció dels següents 
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ACORDS: 
 
Primer. Aprovar inicialment el Mapa de capacitat acústica de Caldes de 
Montbui. 
 
Segon. Sotmetre el Mapa de capacitat acústica a un tràmit d’informació pública 
de TRENTA DIES  hàbils mitjançant la publicació dels corresponents anuncis al 
Butlletí Oficial de la Província, al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina 
Web municipal, als efectes de que el projecte pugui ser examinat, i en el seu 
cas es formulin les  reclamacions i al·legacions que es considerin pertinents. En 
el supòsit que no es formulessin ni reclamacions ni al·legacions en el tràmit 
d’informació pública l’acord inicial esdevindrà definitiu. 
 
Tercer. Un cop aprovat definitivament trametre una còpia al Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 
 
Quart. Facultar el senyor alcalde per a la signatura i gestió de la documentació 
que calgui per a l’efectivitat d’aquests acords. 
 
 
 
9. INCLOURE AL PATRIMONI MUNICIPAL DEL SÒL I HABITATGE, LA 
FINCA DE PROPIETAT MUNICIPAL SITUADA A LA URBANITZACIÓ DE 
CAN VALLS. 
 
Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 
 
No hi ha intervencions. 
 
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 número SGGE201200037, relatiu a la constitució del Patrimoni 
municipal del sòl i habitatge d’aquest Ajuntament. 
 
DICTAMEN: 
 
Antecedents 
 
Primer. El Ple de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, en la sessió celebrada en 
data 28 de juny de 2012, va aprovar la constitució del Patrimoni municipal del 
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sòl i habitatge, tot diferenciant, com a patrimoni separat de la resta de béns 
municipals. 
 
Segon. A l’esmentat Patrimoni municipal, no es va incloure la següent finca :  
 

“3. PARCEL·LA NÚMERO 5 DE LA URBANITZACIÓ CAN VALLS 
 
Descripció: “URBANA, PARCEL·LA 5. Destinada a 
aprovechamiento medio, sita en el término municipal de Caldes de 
Montbui, en la zona de Can Valls. Tiene una superficie aproximada 
de dieciséis mil metros cuadrados, iguales a 423.488 palmos 
también cuadrados, o lo que queda dentro de sus linderos, que son: 
Norte, paseo de circunvalación; Sur, con término municipal de Lliçà 
d’Amunt y propia urbanización; Oeste, con terrenos de la mayor finca 
de la que se segrega. En su interior existe un pozo propiedad de 
Mapirsa, con su camino de acceso.” 
Inscripció: Finca inscrita al Registre de la Propietat número 2 de 
Granollers, al volum 1883, llibre 102, foli 113, finca número 7367. 
Títol: Escriptura de cessió en concepte d’aprofitament mig atorgada 
per Francesc Pola Farras, davant del notari de Caldes de Montbui, 
en data 19 de juny de 1996, amb el número 757 del seu protocol. 
Càrregues: Lliure de càrregues i gravàmens. 
Informació Cadastral: 2373501DG3027E0001HZ 
Classificació i qualificació: Sòl urbà d’ús residencial. Solar destinat 
a ús d’habitatges de protecció oficial.  
Superfície segons projecte de reparcel·lació: Setze mil metres 
quadrats (16.000,00 m2). 
Naturalesa: Patrimonial.  
Codi de l’inventari: 495  
Valor cadastral:  828.562,63 euros” 

 
Consideracions legals 
 
D’acord amb les determinacions de l’article 163 de la Llei 3/2012, de 
modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost (DL), “els Ajuntaments que tinguin un planejament 
urbanístic general que delimiti àmbits d’actuació urbanística susceptibles de 
generar cessions de sòl de titularitat pública amb aprofitament han de constituir 
llur patrimoni municipal del sòl i d’habitatge (PPSH). També el poden constituir 
els Ajuntaments que ho acordin voluntàriament.” 
 
L’article 14 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament de patrimoni dels ens locals de Catalunya, el Patrimoni municipal de 
sòl i habitatge s’integra en el patrimoni general del municipi com un patrimoni 
separat, que dóna lloc, en conseqüència, a un inventari específic, que s’ha 
d’aprovar amb l’inventari general consolidat de l’Ajuntament a què fa referència 
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l’article 100 d’aquest Reglament i s’ha de rectificar i comprovar en els mateixos 
termes i d’acord amb el mateix procediment que aquest. 
 
A banda de l’obligació recollida a la legislació urbanística catalana, 
l’obligatorietat de constituir aquest patrimoni públic deriva, també, de la 
legislació estatal, concretament de l’article 276.1 del Reial decret legislatiu 
1/1992, de 26 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei sobre el règim 
del sòl i ordenació urbana, ja que ni aquest article ni el 280.1 van ésser 
declarats inconstitucionals per la STC 61/1997, ni derogats per la Llei 6/1998, 
de 13 d’abril, sobre règim del sòl i valoracions. Aquesta Llei, no obstant això, no 
conté cap regulació del seu règim jurídic, que es realitza principalment 
mitjançant la Llei d’urbanisme, però també per mitjà de la legislació de règim 
local, a través del Reglament de patrimoni dels ens locals. 
 
L’obligació de constituir el PPSH, els requeriments relatius als possibles destins 
dels recursos afectes, com també els procediments per fer-ne la cessió o 
l’alienació, es formulen amb independència de l’adaptació o no del planejament 
urbanístic municipal al nou marc legal urbanístic derivat del DL 3/2012 i el 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme.  
 
El marc legal autonòmic regulador del PPSH s’instrumenta amb: 
 

• Decret legislatiu 3/2012, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei d’urbanisme (DL 1/2010). 

• Decret 305/2006, de 18 de juliol, que aprova el Reglament de la Llei 
2/2006, de 18 de juliol. 

• Decret legislatiu 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya (RPEL). 

• 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 (LMRLC). 

• La legislació estatal d’aplicació és, entre d’altres, la Llei del sòl del 1992, 
en els articles no anul·lats per la sentència del Tribunal Constitucional 
61/1997, de 20 de març. 

 
 
Queden afectes al PPSH els recursos patrimonials dels Ajuntaments 
procedents de: 
 

• aprofitament urbanístic de cessió obligatòria (art. 163.2 del DL 3/2012); 
• finques expropiades per incompliment de la funció social de la propietat 

(art. 110.1.c del DL 3/2012); finques expropiades per la constitució o 
ampliació de PPSH (art. 110.1.c del DL 3/2012); 

• import dels diferencials de preu/valor en les transmissions de finques del 
Registre de solars (art. 185 del DL 3/2012 i article 3.2 de la Llei 33/2003, 
de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques); 

• import de les sancions urbanístiques (art. 223 del DL 3/2012). 
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En sentit contrari, no queden obligatòriament afectes al PPSH recursos d’una 
altra procedència, com per exemple: 
 

• habitatges municipals; 
• cessions d’aprofitament diferents de les ordinàries i la constitució de les 

quals estigui justificada per motius diferents dels del PPSH; 
• patrimoni adquirit per compra; 
• donacions si no són finalistes. 

 
Però els Ajuntaments poden augmentar de manera voluntària el volum del 
PPSH amb recursos no efectes com: habitatges, compres de sòl, aportacions 
dineràries, etc. 
 
Pel que fa als recursos de naturalesa monetària, queden afectes al PPSH i a 
les seves finalitats o aplicacions quan aquells procedeixen de: 
 

• operacions d’alienació de béns del PPSH (previstes als articles 163.2 i 
110.1.c del DL 3/2012); 

• diferencials de preu/valor en les transmissions de finques del Registre de 
solars, i de l’import de les sancions urbanístiques; 

• rendiments de la gestió dels béns del PPSH (art. 163.2 del DL 3/2012); 
• aprofitament urbanístic de cessió obligatòria, materialitzat totalment o 

parcial en diners. 
 
Queden afectes al PPSH els recursos en funció del seu origen, i no pas del 
moment en què s’hagin incorporat al patrimoni municipal. Per tant, en el 
moment de constituir el PPSH, no solament hi quedaran afectes, per exemple, 
els sòls d’aprofitament urbanístic de cessió obligatòria obtinguts amb 
posterioritat a l’entrada en vigor de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, d’urbanisme 
de Catalunya, o de la Llei 10/2004, de 24 de desembre, o del DL 1/2005, sinó 
tots els sòls d’aprofitament urbanístic de cessió obligatòria amb independència 
de la data de l’obtenció d’aquests i del seu ús urbanístic. 
 
El PPSH es configura com un instrument dinàmic en constant 
desenvolupament i necessitat d’actualitzacions periòdiques per tal de reflectir 
les altes i les baixes portades a terme al llarg del temps. 
 
L’afectació d’un recurs al PPSH només desapareix quan la seva alienació o 
aplicació dóna lloc a un bé no afecte. Aleshores es pot trencar la cadena de 
realimentar el PPSH (art. 163.2 del DL 3/2012). Per exemple, un terreny afecte 
(bé patrimonial) i no destinat a l’ús residencial, es pot alienar i destinar-ne el 
rendiment a finançar una infraestructura que, probablement, passarà a ésser un 
bé de domini públic i no afecte al PPSH. 
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Els recursos afectes al PPSH s’han de destinar, d’acord amb l’article 160.4 del 
DL 3/2012, a operacions que tinguin per finalitat: 
 
a) Preveure, posar en funcionament i desplegar, tècnicament i econòmica, 
l’expansió de les poblacions i la millora de la qualitat de vida. 
b) Fer efectiu el dret dels ciutadans a accedir a un habitatge digne i adequat. 
c) Intervenir en el mercat immobiliari per a abaratir el preu del sòl urbanitzat i 
facilitar l’adquisició de sistemes urbanístics. 
d) Formar reserves per protegir i tutelar el sòl no urbanitzable. 
 
És competència de l’Ajuntament, atès el principi d’autonomia municipal, decidir 
l’aplicació concreta en funció del ventall de supòsits legalment admesos i del 
criteri d’oportunitat. La legislació urbanística vigent ofereix als Ajuntaments 
instruments per a justificar destins i prioritats (POUM, PAUM, agenda, memòria 
social), a banda que cada operació concreta cal que s’ajusti als preceptes de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya i del Reglament del patrimoni dels 
ens locals. 
 
Cal justificar sempre l’aplicació, i només n’estan vedades aplicacions amb 
finalitats diferents de les previstes a l’art. 160.4 i les expressament prohibides 
per la legislació vigent. Per exemple, és possible la compra de finca en SNU 
amb el compromís de destinació final a HPP, o la compra d’immoble per a 
ésser destinat a HPP, o la inversió en infraestructures necessàries per a fer 
possible l’expansió o remodelació urbana. 
 
Ara bé, i d’acord amb l’article 163.2 del DL 3/2012, les cessions obligatòries i 
gratuïtes d’aprofitament en sòl d’ús residencial, s’han de destinar 
obligatòriament a habitatge sotmès a algun tipus de protecció pública, sigui 
perquè els terrenys tinguin aquesta qualificació específica, sigui mitjançant la 
destinació del producte obtingut per l’alienació d’aquests terrenys (quan no 
tinguin aquesta qualificació) a aquesta tipologia d’habitatges. El producte 
obtingut de la venda dels habitatges amb protecció oficial, denominació que 
comprèn totes les modalitats d’habitatge amb ajuts públics, o dels terrenys 
qualificats d’habitatge amb protecció oficial, s’ha de reinvertir en qualsevol de 
les finalitats del patrimoni públic de sòl i habitatge, sens perjudici del que 
s’estableix a la disposició transitòria novena del Decret 305/2006, de 18 de 
juliol. 
 
Els ingressos obtinguts de l’alienació (per exemple, venda d’una parcel·la 
industrial) i la gestió o explotació (per exemple, arrendament d’un solar o 
immoble) dels béns del PPSH, queden afectes al mateix PPSH, de manera que 
serveixen per conservar-lo i ampliar-lo. Aquesta és la voluntat del legislador. No 
obstant això, alguna de les aplicacions de l’article 160.4 (per exemple, inversió 
en una infraestructura necessària per a l’expansió o remodelació urbana) pot 
donar lloc a una disminució del volum del PPSH. També poden aplicar-se 
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recursos del PPSH a cobrir les despeses necessàries per a l’obtenció d’un sòl 
(per exemple, càrrega urbanística) o la conservació d’un immoble (per exemple, 
obres de conservació) afecte al PPSH. 
 
En el supòsit que els sòls de cessió d’ús residencial no es puguin destinar a 
habitatge protegit, el producte de l’alienació dels sòls no qualificats d’habitatge 
protegit, s’ha de vincular a l’estricta finalitat de fer política d’habitatge protegit. 
 
Els sòls obtinguts com a excessos d’aprofitament o els obtinguts mitjançant 
conveni urbanístic diferents dels de cessió obligatòria i que, voluntàriament, 
l’Ajuntament afecti al PPSH, poden ésser aplicats a qualsevol dels supòsits de 
l’article 160.4. 
 
Tota alienació motivada en algun dels supòsits previstos a l’article 160.4 de 
béns afectes al PPSH, s’ha de materialitzar a preus de mercat. Només es 
poden alienar béns per sota del preu de mercat (art. 166.2) o acordar-ne la 
cessió gratuïta quan es destinin a: 
 

• atendre necessitats d’habitatge de caràcter social; 
• atendre finalitats d’equipament comunitari; 
• generar activitat econòmica en àrees deprimides; 
• gestionar les reserves determinades per l’article 160.4.d. 

 
La casuística del 166.2 s’ha d’emparar sempre en algun dels supòsits de 
l’article 160.4. 
 
A efectes pràctics i de gestió, el Patrimoni públic de sòl i habitatge (PPSH) 
constitueix una part del total de l’inventari de béns immobles de l’ens municipal. 
 
L’inventari de béns immobles del PPSH s’articula mitjançant una fitxa 
individualitzada de cada bé immoble que conté els camps o dades que es 
relacionen a l’article 108 del RPEL, més altres camps d’informació rellevant que 
també ha de contenir la fitxa corresponent. 
 
Les dades que recull la fitxa s’obtenen a partir de diverses fonts: Registre de la 
propietat, Cadastre, planejament urbanístic, informació comptable, cartografia, 
expedient administratiu, etc. 
 
En definitiva: 

1. El PMSH efectua una relació dels béns i recursos econòmics que, 
obligatòriament, han d'integrar-se en el patrimoni públic del sòl per 
destinar-se a les seves finalitats específiques, principalment es troben 
els terrenys en qualsevol classe de sòl, o altres béns immobles de 
caràcter patrimonial obtinguts per cessió obligatòria i gratuïta o per 
expropiació urbanística, per l'exercici dels drets de tempteig i retracte i, 
en general, per qualsevol instrument d'execució del planejament 
urbanístic. 
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2. S'ha de tenir en compte que el PMSH és un patrimoni municipal que 
comporta una sèrie de notes que el caracteritzen, l’individualitzen i el 
separen de la resta de béns que integren el que hom denomina, de 
forma genèrica, el patrimoni municipal.  

 
3. Així, la nota característica fonamental del PMSH, com a patrimoni 

especial, rau en què constitueix un patrimoni separat, de caràcter 
finalista o instrumenta, com posa de manifest la jurisprudència del 
Tribunal Suprem (per totes, la STS de 2 de novembre de 1995) quan 
assenyala el següent: 

  
“(...) el Patrimonio Municipal del Suelo es un conjunto de 
bienes de las Corporaciones, tendente a regular el precio 
en el mercado de solares, cuya característica especial 
está constituida por su propia finalidad específica, que se 
realiza mediante la circulación propia del tráfico jurídico 
de estos bienes, pero sin disminución ni merma del propio 
patrimonio, toda vez que el producto de las enajenaciones 
de sus bienes ha de destinarse a la conservación y 
ampliación del propio patrimonio, lo que ha dado pie a 
que se pueda mantener la teoría de que las dotaciones 
económicas que se pongan a disposición del Patrimonio 
Municipal del Suelo, constituyen un fondo rotatorio de 
realimentación contínua por aplicaciones sucesivas al 
mismo fin, de dicho patrimonio (...).” 
 

En quan patrimoni separat, aquest conjunt de béns està vinculat al 
compliment d’un fi determinat, que s’emmarca en la normativa 
urbanística. 

 
Pel que fa a la competència, l’aprovació de la constitució del Patrimoni 
municipal del sòl i habitatge correspon al Ple, segons allò establert a l’article 
105 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del 
patrimoni dels ens locals. 
 
 
En conseqüència es proposa al Ple, previ el dictamen de la Comissió 
Informativa de les matèries de competència de Ple, l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer. Incloure al Patrimoni Municipal del Sòl i Habitatge la finca de propietat 
municipal situada a la urbanització de “Can Valls”, la fitxa de la qual s’adjunta 
com a annex I, junt amb l’informe emès per l’arquitecte municipal, Jordi Pagès i 
Martínez, de data 11 de juliol de 2012, i plànol de situació.  
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Segon. Trametre còpia d’aquest acord, una vegada aprovat pel ple municipal, 
al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de 
Catalunya i a la Subdelegació de Govern. 
 
 
PUNT URGENT 
 
10. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚMERO 20/2012 DEL 
PRESSUPOST MUNICIPAL DE L’EXERCICI 2012, MITJANÇANT 
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT. 
 
Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 
 
No hi ha intervencions. 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta dels presents [9 
vots favorables dels membres del grup municipal d’ERC (9) i 7 abstencions dels 
membres dels grups municipals de CIU (3); del PSC (2); del PPC (1); i d’ICV-
EUiA (1)],  

ACORDA: 
 
Identificació de l’expedient 
 
Expedient número SEMC 20/2012, relatiu a la modificació de crèdits número 
20/2012 del pressupost municipal de l’exercici 2012, mitjançant transferència 
de crèdit. 
 
DICTAMEN: 
 
Antecedents 
 
El regidor d’Urbanisme, Planejament Territorial i Urbanitzacions ha sol·licitat 
incrementar l’aplicació pressupostària 11 165 62301 de millores segon 
eixample (4a fase pla director enllumenat). A l’actuació de millora de 
l’enllumenat del primer Eixample hi havia previst inicialment, com a font de 
finançament parcial, una subvenció de l’ICAEN per valor de 16.650 euros. Però 
l’ICAEN ha suspès aquesta convocatòria i, per tant, es necessita buscar una 
altra font de finançament per a aquesta actuació. Per això, es proposa la 
realització d’una modificació de crèdit, transferència de crèdit, de l’aplicació 
pressupostària 40 334 62300 d’instal·lació quadre fixes per a esdeveniments, 
per un import de 10.500 euros. La resta de financiació necessària (6.150 €) es 
farà per decret d’alcaldia al ser una transferència de crèdit de la mateixa àrea 
de programa. Per tant, l’expedient que es presenta té per objecte aprovar una 
modificació de crèdits mitjançant transferència de crèdit per un import total de 
10.500,00 euros.  
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En la relació que s’acompanya, com a annex, es detalla l’aplicació 
pressupostària de despesa a incrementar, així com el seu finançament 
mitjançant transferència de crèdit de l’aplicació pressupostària 40 334 62300 
instal·lació quadre fixes per a esdeveniments. 
 
Fonaments de dret 
 
Articles 169, 170, 171 i 177 del  RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals; articles 35,36, 37 i 38 
del RD 500/1990, de 20 d’abril; i, articles 6, 7, i 8 de les bases d’execució del 
pressupost municipal vigent. 
 
 
En conseqüència es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 20/2012, del 
pressupost de l’Ajuntament de Caldes de Montbui de l’exercici 2012, per un 
import de 10.500,00 €, segons detall de l’annex, on s’especifica l’increment de 
la despesa i la seva font de finançament mitjançant transferència de crèdit de 
l’aplicació pressupostària 40 334 62300 instal·lació quadre fixes per a 
esdeveniments. 
 
Segon. Exposar al públic aquesta modificació mitjançant publicació d’edicte al 
BOP i en el tauler d’anuncis de la Casa Consistorial, en espai de 15 dies hàbils, 
a l’efecte de possibles reclamacions segons estableixen els articles 169,170 i 
171 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i considerar 
definitivament aprovat l’expedient en el cas de no presentar-se reclamacions. 
 

 
 

NÚMERO D’APLICACIÓ   
IMPORT 
INCREMENTS/DECREMENTS 

ORG(2) PROG(3) ECON(5)          DESCRIPCIÓ APLICACIÓ 
INCREMENT 
SOL·LICITAT 

DECREMENT  
PREVIST 

 
40 

 
334 62300 

Instal·lació quadre fixes per a 
esdeveniments  10.500,00 € 

 
11 

 
165 62301 

Millores segon eixample (4a fase pla 
director enllumenat) 10.500,00 €   

   TOTAL 10.500,00 € 10.500,00 € 
 
 

ANNEX  MODIF. CRÈDITS NÚMERO : 20/2012
ENTITAT : AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI
TIPUS DE MODIFICACIÓ : 4 TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS
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11. Moció 
 
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC CONTRA LES 
ÚLTIMES RETALLADES DEL GOVERN ESPANYOL. 
 
L’alcalde llegeix literalment la moció. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Passo la paraula al grup que ha presentat la proposta, senyora Coll.” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“Si, moltes gràcies, bé jo crec que el contingut de la moció recull moltes de les 
coses que estem patint les administracions, com l’administració local, els 
empleats públics i especialment les famílies. 
Perquè aquest paquet de mesures del Reial Decret entre d’altres coses 
comença atacant els treballadors públics, perquè en diu mesures de 
reordenació i racionalització de les administracions públiques, però aquestes 
van molt més enllà.  
Per una banda se suprimeix la paga extraordinària de desembre dels 
treballadors de les administracions públiques, es modifica amb caràcter 
extraordinari el paper de la negociació col·lectiva en el àmbit del personal de 
l’administració pública. Diu el text del Reial Decret 20/2012 que es garanteix el 
compliment dels convenis excepte i quan per causa greu derivada d’una 
alteració substancial de les circumstàncies econòmiques, els òrgans de govern 
de les administracions públiques suspenguin o modifiquin el compliment dels 
convenis col·lectius. O sigui que d’un paràgraf ens carreguem la negociació 
col·lectiva a l’administració pública. 
Es carreguen temes de l’àmbit de permisos i vacances, també el tema del nou 
Decret Llei vulnera de forma vinculant tot el tema de suspensió dels acords i 
pactes del conveni de personal funcionari com laboral, en particular allò relatiu 
als permisos. 
També respecte a la incapacitat temporal derivada de contingències comuns, o 
sigui malalties no professionals, es baixa el salari el 50% els 3 primers dies 
amb caràcter general. 
Aquestes són algunes de les qüestions que afectarien als treballadors públics, 
però moltes més mesures afecten també a la Seguretat Social i les mesures 
per l’ocupació. 
La prestació contributiva, el que coneixem com “atur” passa a ser el 50% a 
partir del setè mes, la percepció del dret, la reducció aquesta del 60% al 50% 
suposa una reducció de la renda, d’una reducció dels ingressos pel 80% dels 
perceptors d’aquesta prestació, és a dir, un 80% de les persones aturades 
passa a patir aquesta reducció. I estem parlant d’aproximadament 800.000 i 
1.000.000 persones. Són xifres, però són persones, són veïns i veïnes nostres, 
també Calderins i Calderines. 
I en un context de crisi i d’abrupta caiguda de la demanda de llocs de treball per 
part de les empreses, la mesura no es pot dir que afavoreixi trobar un lloc 
d’ocupació més ràpidament, i en canvi sí que contribueix a accelerar que un 
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major nombre de ciutadans cada cop estiguin més a prop de l’ombral de la 
pobresa. 
Però, no només la prestació contributiva és una de les prestacions que 
pateixen aquest Reial Decret, sinó també el subsidi per desocupació 
desapareix, el subsidi per a majors de 52 anys, aquest Reial Decret elimina 
aquest subsidi. Aquest subsidi ara es passarà a abonar a partir dels 55 anys i 
també es fa desaparèixer, aquest sí que completament, el subsidi per a 
persones majors de 45 anys.  
Estem parlant de subsidis de 426 euros al mes, no estem parlant d’uns diners 
de gent que visqui molt bé, sinó que gràcies a això subsisteixen com poden i 
que ara deixaran de tenir-ho. Perquè la durada del subsidi per major de 55 
anys també s’ha vist modificada, es percep fins que el desocupat accedeix a 
qualsevol modalitat de jubilació. Fins ara era fins a l’edat ordinària de jubilació, 
però és que a més a més aquesta persona abans quan venia d’un contracte 
parcial cobrava la totalitat de l’IPM, en aquests moments passarà al 80%. 
També la cotització es redueix un 25%, en el cas del subsidi per major de 55 
anys, abans el de major de 52 anys, fins al Reial Decret Llei l’entitat gestora 
cotitzava per un 125% del topall mínim, ara passa a un 100% del topall mínim. 
Aquesta mesura té incidència significativa en la prestació de jubilació dels 
aturats de llarga durada, que veuran disminuir significativament les seves 
bases de cotització en un moment que és crucial de la seva vida laboral de 
cara a una propera jubilació. No només ara no tindran l’ajut, o el tindran inferior, 
sinó que, a més a més, en el moment que arribin a la jubilació, aquesta es 
veurà afectada greument.  
A l’igual que la renda activa d’inserció, la coneguda com a “RAI”. En el nou 
Reial Decret Llei exigeix haver esgotat prèviament la prestació contributiva i el 
subsidi per atur. I, per tant, es converteix en un tercer esgraó de la protecció. 
Abans de l’entrada en vigor hi tenien accés persones aturades majors de 45 
anys que no tinguessin dret a prestació d’atur. Contributiva o assistencial, 
aquesta modificació suposa una retallada de cobertura de la RAI de la renda 
activa d’inserció. El 90% dels perceptors actuals de la renda activa d’inserció, 
passen a no complir els requisits d’aquesta nova mesura, el 90% dels 
perceptors de la RAI. 
Les cotitzacions durant l’atur que també han estat modificades, durant la 
situació d’atur desapareix la bonificació del 35% en l’aportació del treballador a 
la Seguretat Social, que era assumida anteriorment per l’entitat gestora. I per 
tant, suposa una disminució en la quantia de la prestació amb caràcter general. 
Si mirem a quanta gent està afectant aquestes mesures hem de tenir en 
compte que aquesta eliminació del subsidi de major de 52 i l’eliminació del 
subsidi de majors de 45, així com la reducció dels beneficiaris de la renda 
activa d’inserció deixa sense protecció a més de mig milió de persones. 
En una estimació que han realitzat les dades sindicals podríem dir que 
l’elevació de 52 a 55 anys afecta a 80.000 persones, la supressió del subsidi 
especial per a majors de 45 anys deixa sense cobertura aproximadament a 
165.000 persones. Les últimes dades diuen que són 239.000 els perceptors de 
la renda activa d’inserció en aquest moment i, per tant, el 90% queden fora, 
més de 200.000 persones quedaran fora de la renda activa d’inserció. 
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Ja ens hem trobat que del 2010 ha baixat 15 punts el que era la cobertura per 
atur, estàvem aproximadament en una cobertura dels aturats, cobrava un 80% 
de les persones aturades, en aquests moments estem al 65’4, doncs treien 
aquest milió i mig de persones a veure com quedarem.  
El fons de garantia salarial també es redueix en un 33%. Tot passa dins d’un 
Decret, però tot això afecta a moltíssimes persones. 
Hi ha noves exigències per mantenir els drets a les prestacions i la suspensió, 
les compareixences, l’acreditació, les actuacions portades a terme per trobar un 
lloc de treball. Tot això complica encara més la possibilitat de mantenir l’atur 
per aquestes persones. 
Això sí, les bonificacions per les cotitzacions a la Seguretat Social, les 
bonificacions per la contractació, ara únicament queden lligades a aquest 
famós contracte d’emprenedors que ha introduït la nova reforma laboral. Un 
contracte que ha estat altament criticat per la Comissió Europea i que, a més a 
més, té visos clars d’inconstitucionalitat. 
 
Per tant, aquesta bonificació es basa en un sol tipus de contracte bonificat, que 
és un contracte que manca d’indemnització en l’acomiadament el primer any. 
Per tant, es suprimeixen les bonificacions del personal investigador, es 
suprimeixen les bonificacions al manteniment del treball, als contractes 
indefinits per treballadors de més de seixanta anys, o als de treballadores 
autònomes que es reincorporen després de la maternitat o la contractació 
temporal de persones majors de 52 anys que cobraven subsidi. Ara només es 
bonificarà aquells contractes “super basura” ja per no posar-li un nom que 
preveu la nova reforma laboral. 
Llavors en aquestes mesures lligades a les polítiques d’ocupació, l’única 
valoració que podem fer és que es segueix utilitzant el problema de l’atur, el 
greu problema de l’atur com a coartada per portar a terme reformes que 
anomenen estructurals, però que l’únic que estan fent és un desmantellament 
del nostre estat del benestar. Totes elles són mesures prou cícliques, que lluny 
d’augmentar l’ocupació, profunditzen en el cicle recessiu, disminueixen encara 
més la demanda interna al consum i, per tant, provoquen un major atur. 
Lluny d’intensificar l’acció pública en benefici de l’ocupabilitat dels aturats, 
redueixen dràsticament en un 21% les polítiques actives d’ocupació.  
Ja en els Pressupostos Generals de l’Estat del 2012 específicament es retalla 
un 54% les polítiques d’orientació, inserció i requalificació. Polítiques que 
gestionaven les comunitats autònomes i que han sofert una reducció de més de 
170.5000.000 euros. Això està portant fins i tot a l’acomiadament de les 
persones que feien inserció laboral a les persones aturades. 
O sigui que mesures per millorar l’ocupabilitat, més aviat tot el contrari. 
Però també es carreguen el sistema de la Llei de Dependència amb aquestes 
noves mesures i en aquest Reial Decret Llei 20/2012 perquè redueixen un 15% 
la quantia establerta per la prestació econòmica pel cuidador no professional, 
això afecta a 435.000 persones, actualment a juliol de 2012, es suspèn el 
conveni especial en el sistema de la Seguretat Social per a cuidadors no 
professionals, es paralitza la Llei en un període de dos anys, per tant, les noves 
prestacions econòmiques per a cuidadors no professionals queden durant dos 
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anys en suspens i es paralitza també fins a l’1 de juliol de 2015, ja ho veurem, 
pels dependents moderats. En aquest moment, en aquest punt, hi ha unes 
400.000 persones pendents que entri en vigor la Llei. 
També suprimeixen els nivells dintre dels graus, fins ara teníem grau 1, grau 2 i 
grau 3 i dintre de cada grau nivell 1 i nivell 2; queden suprimits els nivells. 
A part d’aquest atac contra la Llei de Dependència, també tenim totes les 
mesures fiscals, especialment mesures que entenem contribueixen més a 
aprofundir a la recessió, perquè aquestes mesures afecten principalment a les 
rendes mitjanes i els més desafavorits, perquè disminueixen la disponibilitat 
familiar amb el que es resenteix el consum i l’activitat econòmica, especialment 
l’IVA. L’esforç de les famílies és especialment significatiu perquè es dobla la 
pressió fiscal sobre la cistella de la compra. I això contribueix a incrementar la 
desigualtat de la renda, tant pel costat dels ingressos com per la banda de les 
despeses. Si ens atenem a les xifres que ha proporcionat el Govern Espanyol 
als inversors internacionals, perquè aquí no ens ho ha volgut explicar, ho han 
explicat fora, però entorn al 10% de l’esforç que s’està demanant amb aquestes 
mesures i amb aquestes retallades recau sobre les empreses i el 90% restant 
recau sobre les famílies. Això segons les dades facilitades pel propi ministeri a 
inversors internacionals. 
 
Per altra banda ens enganyen perquè ens van dir que l’IVA no el pujarien, ho 
van dir repetides vegades i tot i així l’han pujat.  
Llavors entenem que hi ha una falta de transparència en aquestes mesures que 
estant portant terme, que es fan d’esquena als interessos de la majoria de 
ciutadans ja que la pujada de l’IVA que és de les més significatives té un clar 
impacte negatiu sobre l’equitat. Al ser un impost regressiu que paguen amb 
més proporció les persones amb més capacitat econòmica, hi ha molts 
productes dels que més incrementen l’IVA que són productes de la cistella 
bàsica de la compra que acostumen a incloure les rendes mitjanes, aquests no 
puja un 2% sinó que serà un 13% el que haurem de pagar de més les famílies. 
 
I per altra banda estem perdonant els grans defraudadors, entenem que és 
inacceptable que es perdoni els grans defraudadors a través de l’amnistia 
fiscal, que es fa coincidint en el temps amb les reduccions dels salaris dels 
treballadors públics, amb ajustos de la prestació a la desocupació, amb les 
retallades a les pensions, mentre es redueixen les cotitzacions a la Seguretat 
Social. No és fàcil trobar unes mesures amb major carència d’equitat social que 
les que estan portant a terme. Perquè, a més a més, ens puja la retenció del 
rendiment de les entitats econòmiques als professionals, els autònoms del 15 al 
21% de l’IRPF. Aquí tindrem una doble pujada de l’IVA i la pujada doncs de 
l’IRPF que hauran de pagar els autònoms perquè aquest és un nou element 
entenem també de reducció de l’estímul a l’equitat emprenedora, perquè afecta 
a professionals i autònoms i convé no oblidar que es tracta d’una mesura que 
carrega encara més a l’aplicació de l’increment de l’IVA.  
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El que hi ha també són les mesures que a vegades, no ens volíem centrar molt 
amb les que afecten a l’administració perquè sembla que parli un de si mateix, 
però que ja s’han pogut llegir en la pròpia moció que afecten a l’autonomia local 
i de l’administració local creiem que són inacceptables i afecten a l’igual que la 
resta del Estat Espanyol també als ciutadans i ciutadanes de Caldes i per 
aquest motiu creiem que en aquest plenari li hem de fer un clar rebuig, gràcies.” 
 
 
Pren la paraula el senyor Gaspar: 
“Sí, moltes gràcies. Aquesta vegada la intervenció en defensa d’aquesta moció 
no serà tan breu com desitjaria. Són massa barbaritats juntes com per 
despatxar-les amb quatre línies i tinc els ànims prou encesos com per poder-los 
contenir. 
 
Des del grup municipal d’ERC ens afegim al contingut i els acords d’aquesta 
moció. Hi estem totalment a favor perquè, en definitiva, el que vol tirar endavant 
el govern del Partit Popular des de Madrid és una autèntica barbaritat que cal 
aturar. 
 
Més que una autèntica barbaritat, són 4 autèntiques barbaritats: 
 
A) BARBARITAT DEMOCRÀTICA 
A) BARBARITAT ECONÒMICA 
B) BARBARITAT SOCIAL 
C) BARBARITAT CONTRA L’AUTONOMIA DE CATALUNYA 
 
1. BARBARITAT DEMOCRÀTICA 
Reduir les competències dels Ajuntaments de menys de 20.000 habitants (que 
són la gran majoria dels Ajuntaments de Catalunya) i reduir els càrrecs electes 
dels Ajuntaments, és un autèntic atemptat a la democràcia i a l’autonomia dels 
governs locals. 
Diuen que busquen l’estalvi econòmic i l’eficiència. I això és una enorme 
mentida. Fer la política del dia dia dels 947 municipis catalans des dels 
despatxos de les 4 diputacions, és una bogeria i és clarament menys eficient i a 
la llarga, segur que serà més car. Reduir el nombre de regidors tampoc 
estalviarà reursos públics d’una forma significativa, tenint en compte que a la 
majoria dels Ajuntaments petits els regidors gairebé no cobren i si ho fan, és 
molt poc. 
Per tant, el que hi ha aquí és un atac directe a la democràcia. És una reforma 
que no té res a veure amb l’economia i sí que té molt a veure amb l’ideologia 
poc democràtica que té el PP. 
El PP es vol carregar l’autonomia local. Es vol carregar la democràcia 
municipal. El PP es vol carregar aquells alcaldes i regidors que aquests dies 
s’han deixat la pell treballant sense parar en els incendis que ha patit l’Alt 
Empordà. Eren ells els que estaven al costat del seus conciutadans, ajudant-
los, informant-los, coordinant les tasques d’extinció, defensant el territori. No hi 
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eren els diputats ni els buròcrates de les Diputacions ni dels Ministeris. No! Hi 
eren els alcaldes, les alcaldesses, els regidors i les regidores. 
Si el PP volgués fer realment una reforma econòmica del món municipal, el que 
hauria de fer primer és carregar-se directament l’Ajuntament de Madrid. Aquest 
Ajuntament, governat fa molts anys pel PP, ell sol té un deute de 6.347 milions 
d’euros, enfront dels 5.100 milions que tenen la totalitat dels 947 municipis 
catalans. 
Si el PP realment volgués emprendre mesures d’estalvi econòmic, hauria 
d’haver començat retallant el Senat. Aquí sí que se’n malgasten de recursos 
que no són per garantir el benestar dels ciutadans. També podria haver retallat 
els Ministeris de Cultura, Sanitat i Educació, ja que totes les competències 
estan transferides. Què fan aquests Ministeris si no en tenen de competències?  
També podria haver retallat el 40% del pressupost de l’exèrcit com va fer 
Alemanya quan va veure venir la crisi. O podria retallar del tot els privilegis 
anacrònics i poc democràtics de la monarquia. O podria haver començat 
retallant la legió d’alts funcionaris, consultores, lobbys i despatxos de Madrid 
que estan atrinxerats a les administracions públiques de l’Estat des de fa 
dècades, aquells que es reuneixen contínuament a la llotja del Bernabéu per 
repartir-se el pastís. 
Si hem de plantejar-nos retallades i sacrificis segons els deutes generats, 
hauríem de començar per l’estructura de l’Estat, ja que del total del deute, el 
83,1% correspon a l’Estat, el 13,5% a les autonomies i només el 3,4% 
correspon als Ajuntaments. 
Per tant, tal i com deia, no es tracta de retallades econòmiques, sinó de 
retallades a la democràcia. 
 
2. BARBARITAT ECONÒMICA 
Apujar l’IVA és injust perquè perjudica a qui menys té; és inútil perquè no 
serveix per reduir el dèficit; i contraproduent perquè és una nova gerra d’aigua 
freda a una economia que ja està congelada. 
Aquestes paraules les va dir el senyor Rajoy el març de 2010, quan estava a 
l’oposició, i donava suport a la recollida de signatures de la campanya “No más 
IVA” impulsada per una altra il·lustra del PP com la senyora Esperanza Aguirre. 
I a més ho va reblar assegurant que apujar l’IVA era “un sablazo de mal 
gobernante”. 
Doncs això. El senyor Rajoy s’ha qualificat a si matex i ha quedat ben retratat. 
Però a part d’evidenciar les incoherències del PP, m’agradaria fer-hi alguna 
argumentació més. 
Aquesta apujada de l’IVA és una barbaritat econòmica perquè farà que es 
consumeixi menys. És molt senzill d’entendre: la gent té la capacitat econòmica 
que li dóna la seva nòmina i gasta en funció d’aquests ingressos. Si ha de 
pagar més IVA, tindrà menys diners per consumir. I si consumeix menys, la 
roda de l’economia s’anirà parant. I si la roda de l’economia s’atura, generarà 
menys riquesa, més aturats i, per tant, més misèria, més dèficit i més crisi. 
Però per si fos poc, a part de la barbaritat d’apujar l’IVA, encara s’han acabat 
de lluir en dos aspectes més: 
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Han canviat el tipus de gravamen a articles que tenien un IVA reduït per la seva 
importància social. Entre molts d’altres, permeteu-me que en destaqui un 
perquè és el que em toca més d’aprop, que és l’apujada de l’IVA del 8 al 21% 
en el món de la Cultura, passant a ser, amb diferència, l’IVA més car d’Europa. 
Tots els països d’Europa mantenen un IVA reduït a la cultura, perquè 
precisament la cultura és un dels instruments que garanteixen la formació 
continuada i permanent de les persones més enllà del seu cicle formatiu. I 
perquè l’educació i la cultura fan lliures a les persones. I és clar, que les 
persones siguin lliures al PP li deu fer por. 
Només a unes persones amb la mentalitat tan reaccionària com les del PP se’ls 
pot passar pel cap qualificar a la cultura com un luxe. Aquestes persones el que 
busquen és una societat inculta, poc educada i mal educada. Això és el que 
estan sembrant el senyors del PP. I una societat així només pot anar cada cop 
més cap a la misèria. 
A part de la bestiesa que de per si significa l’apujada de l’IVA, també 
m’agradaria destacar la deslleieltat total i absoluta vers els Ajuntaments i també 
cap a moltes empreses que funcionen amb pressupostos anuals. Canviar l’IVA 
a mig exercici pressupostari provoca un alteració importantíssima en els 
comptes anuals que difícilment es pot corregir. Segons l’ACM, aquest augment 
de l’IVA pot significar uns 120 milions d’euros que els Ajuntaments catalans 
hauran de pagar de més i que es quedaran a Espanya perquè, com sempre, en 
facin un mal ús! I això és  més espoli fiscal. Espanya ens continuarà robant 
encara més! 
Per posar un exemple pràctic, la gent de Caldes aquest any deixarà de gaudir 
de 3 o 4 espectacles de la Festa Major perquè haurem de pagar uns milers 
d’euros més d’IVA perquè se’ls quedin a Madrid. 
 
3. BARBARITAT SOCIAL 
El PP ha decidit que cal retallar les prestacions d’atur. I en el moment que ho 
explicaven al Congrés de Diputats, una diputada del PP va exclamar “Que se 
jodan” referint-se als aturats. 
Aquesta és la sensibilitat que té al PP cap aquells sectors de la societat que 
són més desafavorits, més febles i que més pateixen la crisi, que són els 
aturats i també els pensionistes. És inadmissible. I aquesta senyora 
pocavergonya ni tan sols han tingut la vergonya de dimitir. I el seu grup tampoc 
li ha demanat. Deu ser perquè tots pensen el mateix... 
Aquesta mesura des de les administracions públiques locals ens preocupa 
doblement: en primer lloc perquè els Ajuntaments són allà on aquestes 
persones aniran a trucar la porta per demanar ajuda quan es quedin sense la 
prestació. I els Ajuntaments que som els més mal finançats, que hem d’assumir 
competències impròpies sense recursos, que ens volen retallar competències i 
que a sobre ens apujen l’IVA, haurem de donar la cara i buscar solucions per 
aquestes famílies. I cada cop ho tindrem més difícil. 
I en segon lloc, perquè fer això és llançar gasolina al foc. És encendre el carrer. 
Quan les xifres d’atur continuïn creixent i gairebé 5 milions d’aturats es quedin 
sense possibilitat de trobar feina i sense prestació econòmica, la situació 
d’exclusió social serà tan gran, que el carrer serà un autèntic polvorí. 
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4. BARBARITAT CONTRA L’AUTONOMIA DE CATALUNYA 
Ja per acabar, em queda destacar la BARBARITAT QUE AQUESTES 
MESURES REPRESENTEN CONTRA LES COMPETÈNCIES I 
L’AUTONIOMIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. Tal i com deia 
abans, no són tant mesures econòmiques com ideològiques. Amb l’excusa de 
la crisi, pretenen retallar la democràcia i pretenen recentralitzar el poder cap a 
Madrid. És la seva manera d’entendre la política que, per sort, no és la 
majoritària en el nostre país. A Catalunya tenim una altra manera de veure les 
coses. Podria dir que és diferent, que ni millor ni pitjor. Però en aquest cas no 
ho diré perquè tinc la convicció que clarament és millor. 
Per això el que demano i espero del govern i del peresident del meu país és 
que actuï. Que no abandoni els municipis i que els defensi fins al final. Que lluiti 
contra aquesta nova fórmula d’espoli fiscal que significa l’augment de l’IVA. 
Que encapçali la defensa dels drets socials i laborals dels catalans i les 
catalanes. I que defensi, en definitiva, el nostre país. 
És clar que per fer-ho només hi ha una manera: no acatar aquestes mesures, 
és a dir, marxar d’Espanya.  
Ahir el Parlament va aprovar el nou pacte fiscal que podria significar la 
sobirania fiscal i financera de Catalunya. Però desenganyem-nos: ja d’entrada 
sabem la resposta que obtindrem de Madrid, que és un NO rotund. Per tant, 
comencem a activar el pla B, que és la sobirania plena. Tenim tres opcions: 
eleccions constituents, declaració d’independència de la majoria dels diputats 
del Parlament, que la tenim, i referèndum del poble de Catalunya. Aquestes 
son les solucions que ens calen. Moltes gràcies.” 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Moltes gràcies, comparteixo absolutament les seves paraules senyor Gaspar, 
només hi ha una cosa que matitzaríem, per a mi la sobirania no és el pla B, és 
el pla A, en tot cas el camí, l’estratègia és una, però el pla queda clar que és el 
pla A. 
En relació amb el contingut de la moció, jo només afegiria quatre coses per 
argumentar la votació favorable a aquesta moció, una d’elles en relació amb les 
manifestacions que va fer l’alcalde de Ribes de Freser, hem de recordar que 
només el 3’4% del deute total correspon a les administracions locals, només 
aquesta dada ja és prou significativa per desmuntar totalment aquesta 
estratègia que es veu clarament que no és de contingut econòmic, sinó de 
contingut ideològic. 
Una altra cosa també que voldríem afegir és que si hem de posar-nos a 
prescindir de recursos i de competències hauríem de començar per tots 
aquests ministeris que no serveixen per res i que estan dotats encara de 
recursos econòmics i de personal, quan les competències estan totalment 
traspassades al Govern de la Generalitat i algunes d’elles també als 
Ajuntaments.  
Per tant ens sumem totalment en aquesta moció i a més a més els arguments 
que aquí s’han esgrimit, gràcies.” 
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Pren la paraula la senyora Romano: 
“Senyor alcalde, com és habitual, el Partit Popular no entra a valorar les 
mocions que no són municipals, tot i que sí que vull dir que em costa prou 
perquè hi ha coses que s’han dit aquí que falten a la veritat i a Catalunya també 
hi ha coses a retallar com ara les ambaixades o també hi ha personatges o 
exalcaldes com és la senyora Esperanza Aguirre que el senyor Gaspar li té 
tanta mania, doncs potser que també parlem quina ha estat l’estafa que ha fet 
l’exalcalde de la Seu d’Urgell, que no era del Partit Popular, moltes gràcies.  
Per tant ja saben que nosaltres no valorem lo que no sigui municipal, nosaltres 
valorem si els punts del nostre ple que parlen de temes municipals, com avui 
que parla dels nostres treballadors i de la nostra plantilla i fins i tot en aquest 
punt voldríem arribar a debatre si ha estat una manera democràtica o no 
l’acomiadament d’aquests treballadors, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, desgraciadament Catalunya no té ambaixades, per tant, aquí no hi ha 
res a retallar, ja m’agradaria que en tingués, el que sí que tenim la presumpció 
d’innocència  en aquest país i això li vull recordar. Senyor Olóndriz si us plau.” 
 
Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“Moltes gràcies, com és habitual jo al final. El dia que presenti una moció 
m’hauré de preparar perquè sempre ho heu dit tot abans vosaltres. 
No és qüestió de frivolitzar en aquest tema, recordar-li a la regidora del PP que 
tots i cadascun d’aquests punts que hem estat parlant afecten a tots i a 
cadascun dels Calderins, per tant és un tema ben municipal, li voldria recordar 
això. 
Bé, estem davant d’una operació sistemàtica calculada i precisa de 
desmuntatge del sistema democràtic actual, de liquidació de l’estat del benestar 
i de l’anul·lació dels drets laborals i com no, de recentralització de l’estat actual 
també. 
En lloc d’aprofundir, de caminar per aprofundir amb models democràtics més 
participatius, que apropin més les decisions a la ciutadania, que facin que la 
democràcia adquireixi el seu veritable valor, el govern del PP camina en 
direcció contrària, treient competències als que estem més a prop de les 
decisions populars i portant-les cap a òrgans d’elecció indirecta. 
  
En lloc de repartir la feina i buscar fórmules perquè puguem reactivar la nostra 
economia, l’equip del govern del Partit Popular es dedica només a intentar 
recaptar més a costa dels que menys tenen o dels que més els hi costa, i de 
retallar en lloc de mantenir les despeses socials que garanteixen la cohesió 
d’un país, d’una societat. El Partit Popular retalla aquestes despeses i les 
destina a unes altres coses. 
Com deia l’altre dia en Jaume Barberà molt encertadament, estan treien els 
filtres del Capitalisme, un sistema que no ens agrada, però gràcies a una sèrie 
de filtres que durant molts anys i, a costa de vides humanes, els treballadors i 
treballadores dels països occidentals, que és on estem nosaltres, han anat 
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aconseguint. Si treiem aquests filtres el Capitalisme mostrarà la seva veritable 
cara i el que estem patint ara no és res amb el que patirem dintre de poc. 
Mentre tant hi ha ministres que se’n riuen de nosaltres, se’n riuen de nosaltres 
tal com dic, avui mateix, banquers o exbanquers que s’exculpen del que han 
fet, “és que això m’ho van dir que ho fes així”.  
I voldria dir també que potser sí que la independència del país és el camí, de 
fet cada cop hi ha més sentiment d’independència a la nostra societat. A mi em 
sap greu moltes vegades que sigui només per qüestions econòmiques, però 
recordem també que el govern que en aquests moments hi ha a Catalunya, 
bona part d’aquests acords o aquestes decisions del PP, no totes -també s’ha         
de dir-, bona part els hi ha donat suport o les ha executat aquí a Catalunya.  
 
I per tenir una independència en Felip Puig deia, aquests dies que li 
preguntaven sobre els incendis, deia: “Naturalment amb una independència 
estaríem millor perquè tindríem el nostre propi exercit i no hauríem de demanar 
que vingués l’exèrcit Espanyol a ajudar-nos.” 
Mentida, jo no vull, mentida potser no, és el que vol ell, però jo no vull una 
independència per reporduir els sistemes antics d’estats. 
Escola, si hem de ser independents, i això evidentment és la meva aportació, 
que sigui sense exèrcit i si hem de demanar ajut el demanarem a qui faci falta, 
als nostres veïns també, naturalment.” 
 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta dels presents 
[15 vots favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9);de CiU (3); 
del PSC (2) i d’ICV-EUiA(1); i 1 abstenció del PPC], aprova la moció següent: 
 
 
L’actual situació de crisi, agreujada especialment ens els darrers 2 anys, ha 
obligat les administracions públiques a continus ajustaments de la despesa. El 
repte i el compromís dels Ajuntaments catalans en el seu conjunt en tot aquest 
període excepcionalment difícil, ha estat complir amb aquests ajustos garantint 
els serveis públics, els serveis a les persones, en definitiva, l’Estat del 
Benestar. 
 
L’aposta decidida per tal que la ciutadania hagi pogut accedir en igualtat de 
condicions a equipaments culturals, socials, educatius, esportius i de tot tipus 
ha estat una prioritat del municipalisme català. Això ha ajudat a mantenir la 
cohesió social i la convivència als diferents pobles i ciutats.  
 
Des de la proximitat, des dels municipis hem construït Catalunya, mantenint 
serveis i instal·lacions més enllà de les pròpies competències, complint en la 
immensa majoria dels casos amb els compromisos de deute i sense generar 
dèficit. I ara tot això ho hem de defensar.  
 
La reforma proposada pel Govern espanyol suposa un greu retrocés 
democràtic i un atac a l’autonomia local. Amb el traspàs de les competències 
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dels municipis de menys de 20.000 habitants a les diputacions i l’eliminació del 
30% dels regidors i regidores l’any 2015 la ciutadania veurà com els serveis i el 
model es privatitza, i com els responsables polítics ja no són els seus veïns i 
veïnes, sinó que es troben allunyats en un despatx a la capital de la província, 
sense haver de rendir comptes a les urnes.  
 
Els electes de les diputacions i d’altres administracions locals de segon rang 
com els consells comarcals no són escollits per sufragi directe de la ciutadania, 
i per tant tampoc l’hi han de retre comptes. Traslladar les competències dels 
petits municipis a aquestes administracions és una equivocació, perquè no 
només no abaratirà els serveis, sinó que allunyarà l’administració de la realitat, 
debilitant el seu valor democràtic i centralitzant els serveis, amb el conseqüent 
desequilibri territorial que això pot implicar. De fet, el traspàs de les 
competències a les diputacions fins i tot podria encarir la prestació de serveis, 
ja que els seus gestors no coneixen de primera mà la realitat concreta de cada 
municipi. 
 
El Govern del PP torna a posar els ens locals com a responsables de la crisi, 
tot i ser l’administració pública amb menys deute i el percentatge més petit del 
dèficit de l’Estat. En aquests moments els municipis tenim un nivell 
d’endeutament que supera escassament el 3%, molt per sota del nivell estatal o 
autonòmic, i el passat 2011 vam ser l’única administració que va reduir 
l’endeutament. 
Cal posar en valor el treball en xarxa i dels petits municipis en les millores i 
arranjaments dels camins o en les accions conjuntes de promoció turística, per 
posar dos exemples. La solució passa pel treball en xarxa i en la 
mancomunació d’aquests i d’altres serveis com el transport escolar, els residus, 
les beques menjador i la gestió dels espais naturals. Sense deixar de significar 
molts dels altres serveis que donen els petits municipis com la neteja viària, la 
recollida de vehicles abandonats, serveis d’orientació laboral i informàtic, 
l’assistència jurídica, les llars de jubilats, els tècnics esportius, els 
dinamitzadors econòmics i un llarg etcètera. 
 
Tot això sense oblidar que, si bé l’article 149.18 de la CE atorga a l’Estat la 
competència per regular les bases del règim jurídic de les administracions 
públiques, en cap cas, l’exercici d’aquesta competència estatal, podrà establir 
una regulació exhaustiva o de detall, que buidi les competències que l’Estatut 
reconeix a la Generalitat de Catalunya en matèria de règim local català. Des del 
món local instem al Govern a preservar el model català de l’Estatut de 
Catalunya i de l’Autonomia Local.  
 
Per tot això, el ple de l’Ajuntament de Caldes de Montbui acorda: 
 
1.-Rebutjar rotundament la reforma proposada pel Govern del PP perquè 
comporta un retrocés de bona part dels serveis que presta l’administració local i 
perquè les mesures que es proposen no suposen un estalvi real per als 
municipis.  
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2.-Rebutjar l’augment de l’IVA que contribuirà a generar nous desajustos 
econòmics als Ajuntaments en els seus pressupostos, generant un dèficit no 
previst.  
 
3.-Rebutjar que els cossos nacionals de funcionaris prenguin decisions que 
afectin el conjunt de la ciutadania perquè no són representants escollits per 
sufragi universal i, per tant, no han de donar comptes de les seves actuacions 
ni poden ser avaluades per part de la ciutadania.  
 
4.-Reclamar al govern espanyol que iniciï un procés de diàleg per arribar al 
màxim consens social i polític en l’aplicació de les reformes i que en cap cas 
aquestes suposin un retrocés democràtic, la recentralització o la pèrdua dels 
drets socials adquirits en les últimes dècades.  
 
5.- Expressar la nostra extrema preocupació per la futura "Ley de sostenibilidad 
del sistema de pensiones". 
 
6.- Mostrar el nostre total rebuig a la reducció de la prestació d’atur que posa 
en perill la cohesió dels nostres municipis. Els Ajuntaments som la primera 
porta a la que truquen els ciutadans i la reducció d’aquesta cobertura farà que 
haguem de dedicar molts més recursos a atendre’ls per evitar la seva exclusió 
social. 
 
7.-Posar en valor i expressar públicament el nostre reconeixement a la tasca 
dels electes locals dels pobles i ciutats de Catalunya, que es dediquen a la 
millora de la qualitat de vida dels seus veïns i veïnes i al progrés dels seus 
municipis. 
 
8.-Demanar al Govern català que faci costat als municipis, pobles i viles de 
Catalunya, que anem de la mà en la defensa del model català territorial i 
competencial tal i com preveu l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. 
 
9.-Traslladar aquests acords al conjunt de les entitats i ens municipalistes i al 
Govern català per instar al Govern de l’Estat a que anul·li les diferents mesures 
aprovades relacionades amb el món local i incloses dins l’anunciada Llei de 
“Racionalización y Sostenibilidad de la administración Local”.   
 
 
12. Resolucions de l’Alcaldia dictades des de l’última sessió ordinària. 
 
Des del número 719, de 19 de juny de 2012, al número 870, de 23 de juliol de 
2012. 
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13. Despatx ordinari 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Dir-vos en relació amb l’expedient que hem deixat a sobre la taula, que sí que 
hi havia l’informe d’intervenció, està aquí, per tant la propera vegada si us plau 
s’ho mirin millor. Tot i així mantenim el que hem dit i convocarem un Ple 
extraordinari, ja veurem si a finals d’agost o principis de setembre. 
Això estava aquí i, per tant, no apareixen i desapareixen sols. 
Passo la paraula a la regidora senyora Grau.” 
 
Pren la paraula la senyora Grau: 
“Bé, jo només volia recordar, bona nit a tothom, que el dia 21 de setembre fem 
la quarta nit de l’esport de Caldes i recordar-vos que a través de la web de 
l’Ajuntament i del Consensus tota la població pot fer les votacions i les 
aportacions que els Calderins creguin oportuns, gràcies.” 
 
 
14. Precs, preguntes i interpel·lacions 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, passem a l’apartat de precs i preguntes, com sempre de menor a 
major, senyor Olóndriz.” 
 
Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“Sí, gràcies, bé. Com que el punt ha quedat sobre la taula i les preguntes que 
havia fet no s’han pogut contestar, reduiré les meves preguntes a una sola, i 
m’agradaria que hi hagués la màxima claredat possible, com és habitual en la 
resposta.  
La pregunta és: l’equip de govern s’està plantejant seriosament l’externalització 
d’una part o la totalitat de les brigades municipals? Crec que la resposta clara 
és important, no tan sols perquè jo l’hagi demanat, sinó per la inquietud que hi 
ha entre els treballadors. No tornaré a fer tot el discurs que he fet sobre el que 
considero de les externalitzacions, però la pregunta és ben clara, ho esteu 
pensant? Sí o no?” 
 
Pren la paraula la senyora Romano: 
“Bé, li voldria preguntar al senyor Gaspar què se n’ha fet d’aquelles banderoles 
de l’entrada de Granollers, de la rotonda, les banderoles de Picasso i del 
Museu Thermalia que ja no hi tornen a ser? Què ens expliques a veure què ha 
passat amb aquestes. 
Llavors tenim una petició dels veïns de Can Maspons que hi ha una zona 
d’equipaments de 14.000 metres quadrats de bosc que fa tres mesos que 
espera que l’empresa externa vagi a netejar perquè hi ha risc d’incendi i perill. 
Fa tres mesos que estan esperant i els tècnics d’aquí, de l’Ajuntament, el tècnic 
de Medi Ambient ha dit que no es farà aquesta neteja i creiem que és un punt 
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en el qual les cases estan molt a prop i demanaríem que es fes al més aviat 
possible, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor Ortega: 
“Bé, gràcies, bona nit, dues preguntes: primer si hi havia alguna novetat 
respecte al recurs per la sentència de l’obra de la piscina? I la segona pregunta 
és referent al Setmanari Montbui, volia saber en quin estat està? Sabem, o ens 
hem assabentat a través del regidor Pineda i algú més que està al cap davant 
sense ser de la junta... volem saber per què no es fa una assemblea del 
Montbui. I si el deute que té acumulat la junta actual, s’assumirà? O no 
s’assumirà? O què es farà? Gràcies.” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“Volia dir: el d’intervenció també hi és l’informe? Perquè jo he dit: “no l’hem vist” 
el d’intervenció també hi és l’informe? Els dos?. El de secretaria no, el 
d’intervenció i prou. Bé, jo he consultat perquè no els havíem trobat, però 
igualment falta l’altre encara. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Sí, jo he dit que hi havia l’informe d’intervenció.” 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Molt bé, gràcies. Nosaltres en relació amb aquest punt que avui s’ha retirat, no 
hem pogut intervenir.  
Farem primer tres preguntes i després en els tres precs que farem, afegirem un 
en relació amb aquest punt. 
Les tres preguntes, perquè així ja queda constància són les següents:  
Voldríem saber quins són els criteris exactes per cadascun dels llocs de treball 
que consten a la llista?. És a dir: per què hi són aquells?  
Voldríem saber què passa amb els llocs de treball que no estan a la llista.  
Què passa amb aquestes persones? 
I també voldríem saber si l’ordre de presentació de la llista és l’ordre en el qual 
es durà a terme? 
 
També en relació amb aquest tema faríem un prec i és que els càrrecs directius 
siguin exclosos d’aquesta funcionarització. 
 
El segon prec que faríem és, en la mesura que sigui possible, entenem que 
aquests temes són molt delicats i de les qüestions que cal considerar en ordre, 
però potser totes tres igual d’importants, és que el que cal per tirar-los endavant 
en primer lloc és un consens intern entre els responsables del govern i els 
treballadors. Creiem també que hi ha d’haver-hi l’intent d’un consens polític  
sobretot perquè moltes vegades per manca d’aquest consens hi ha hagut 
canvis de govern i hem canviat la manera de fer les coses i això també és 
ineficient de cara al ciutadà. 
I també degut a la dimensió del punt que es portava ha aprovació, també 
l’intent del consens social, en algun moment també hi ha consideracions 
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contradictòries entre el que anem a fer en el punt 1 i el que anem a fer en el 
punt 5. I aquest consens social en aquests moments és important. 
I l’últim prec que faríem atenen a que es considera la possibilitat de fer un ple 
extraordinari al setembre, seria si podríem reprendre en una junta de portaveus 
algun dels temes importants que vam treballar en l’última sessió  i que valdria la 
pena recuperar i treballar-los de cara a l’inici del curs següent, gràcies.”  
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, anirem donant resposta a tot el que ha anat sortint. Algunes 
respostes les donaré jo mateix. 
 
Quant a l’externalització de les brigades de jardineria, de fet ja fa temps que el 
govern municipal està estudiant diverses fórmules en relació amb la brigada de 
jardineria. Diverses fórmules vol dir que tenim sobre la taula diverses opcions i 
una d’elles, només una d’elles és l’externalització, però en qualsevol cas si 
s’acabés optant per això, ho poso en condicional, que no vol dir que es faci, si 
s’acabés optant per això es faria amb la subrogació del personal. 
 
Pel que fa a la sentència de la piscina no hi ha novetats. Fa molt temps que 
estem amb “una espasa de Democles” a sobre nostre, perquè com saben la 
Sentència que està recorreguda, condemnava a l’Ajuntament des del nostre 
punt de vista de manera absolutament injusta i fins i tot absolutament 
pintoresca pels arguments de la Sentència, a pagar més d’un milió d’euros i, 
per tant, això en aquests moments seria un cop molt dur, esperem que en 
segona instància, les persones que s’hagin de mirar aquest expedient tinguin 
una mica més de .... en fi, és igual, no acabaré la frase, ja m’entenen. 
Per les següents preguntes aniré passant la paraula. Hi havia una pregunta 
sobre les banderoles de les entrades, senyor Gaspar.” 
 
Pren la paraula el senyor Gaspar: 
“Si, moltes gràcies, en tot cas me l’ha formulat a mi la pregunta, però eren 
banderoles que depenien de Turisme. Turisme ho porta un altre regidor en 
aquesta legislatura, és el senyor Isidre, si no ho sabia és ell, però puc 
respondre jo mateix també perquè estem coordinats.  
Les banderoles com tota cosa tenen un desgast i les banderoles sobretot que 
estan a les entrades del poble i que es belluguen per causa del vent, acaben 
desfilant-se. El que s’ha fet ha estat retirar-les per poder recollir les vores i 
tornar-les a penjar. Per penjar-les es necessita una ploma, un camió amb braç 
per poder-les penjar i en el moment que sigui adequat es tornaran a penjar. És 
senzillament això.” 
 
Pren la paraula el senyor Pineda: 
“Bàsicament s’han desfilat a causa del vent.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, la pregunta sobre la zona verda en prenem nota, no hi és el regidor 
que porta aquesta qüestió i, per tant, ja li traslladarem i li donarem resposta. 
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M’imagino que és una qüestió de programació de les actuacions, perquè com 
saben en tenim moltes i moltes vegades no podem tenir una resposta 
immediata, però si diu que fa tres mesos que està  a l’espera aquesta actuació, 
doncs mirarem a veure què passa. 
La següent pregunta sobre el Setmanari Montbui, senyor Pineda.” 
 
Pren la paraula el senyor Pineda: 
“Moltes gràcies, de fet ja fa uns mesos va haver-hi la demanda del president de 
crear una comissió on se li va encarregar, jo hi era  present, es va demanar que 
l’Ajuntament hi fos present en aquesta comissió, on se li van demanar una sèrie 
de tasques com per exemple la redacció d’uns nous estatuts, en els quals 
s’està treballant i, el que era segurament més urgent, un pla de viabilitat.  
El Setmanari Montbui és a qui, en tot cas, li correspondria donar aquesta sèrie 
d’explicacions. Crec que el més indicat seria que preguntessin al mateix 
Setmanari, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Per últim la pregunta sobre la funcionarització, senyor Personat.” 
 
Pren la paraula el senyor Personat: 
“Sí, segons he entès, era els criteris que s’establien pels llocs que es 
funcionaritzaven? Mira, qui s’ha de funcionaritzar? Són tots aquells llocs que 
les funcions dels quals impliquin una participació directa o indirecta en l’exercici 
de les potestats públiques o en la salvaguarda de la defensa dels interessos de 
les institucions públiques. Què vull dir amb això? Vull dir per exemple que hi ha 
empleats que estan treballant amb bases de dades confidencials i no pot fer-ho 
un empleat laboral, ha de fer-ho un funcionari. Aleshores fem això, posem cada 
cosa al seu lloc i tots els llocs de treball que impliquin feines de funcionari, són 
els primers que hem fet, aquest ha estat l’ordre. 
Què passa amb les persones que no hi són? Doncs no passa res, no passa 
res, continuen treballant en el seu lloc de treball i no passa res. 
 
L’ordre de la llista no és exactament l’ordre que farem de les proves opositores. 
No ho farem. I quant al consens, home jo ja començo a estar una miqueta 
cansat que digueu que no hi ha mai consens i no heu preguntat mai res a la 
gent. Això de fet quan un ha de fer una cosa d’aquestes les pensa i llavors 
marca el temps, no? I el temps, potser els temps estan mal marcats, no ho sé, 
això podríem discutir-ho. Però el temps que vam marcar nosaltres va ser primer 
fer un e-mail a tota la gent que pensàvem que podíem tenir l’opció a fer-ho, ja 
dic pensàvem que podien tenir l’opció, no vol dir que ho facin o no, que puguin 
tenir l’opció a fer-ho. I els hi vam enviar un e-mail dient: “pensem fer això” 
automàticament vam cridar al Comitè el dia 16, o sigui el dia 13 vam enviar l’e-
mail a la gent, que era divendres i el dia 16 vam cridar al Comitè i els hi vam 
explicar, que per cert, sembla ser que no van posar cap dubte i suposo que van 
estar fins i tot contents.  
Sí que van exigir ells, van dir: ”home que això podríem consensuar-ho” 
consensueu el que vulgueu. Digueu-nos què voleu fer, no ens van dir res. 
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Volien firmar un document. Quin document vols firmar? Si anem a 
funcionaritzar anem a funcionaritzar. Porta’ns el document. Jo no he rebut res, 
jo no he rebut res. Aleshores els interessos de les persones o els interessos 
polítics? Amb les persones s’ha parlat i s’ha quedat que a partir de setembre es 
parlaria individualment amb cadascuna de les persones que tenen opció a 
poder assolir la plaça de funcionari per explica’ls-hi quin és el seu cas. Com ho 
podem fer i quina data gairebé li va bé per fer l’oposició. Tenim d’aquí a finals 
d’any o fins a mitjans de l’any que ve. No tenim pressa, el que sí que hem 
d’adequar són els percentatges que tenim de funcionariat en aquest 
Ajuntament, perquè és clar, es contracta gent, es contracta laborals i aleshores 
s’hauria de contractar laboral interí i s’hauria de fer l’oposició per a la plaça, 
però clar, hi ha funcionaris laborals que fa 30 anys que estan com a funcionaris 
laborals, la veritat, és una empresa pública, hauríem de tenir funcionaris i no 
personal laboral. I la mitja de funcionariat està molt per sobre de la que tenim 
nosaltres aquí. Per dir-te un exemple; nosaltres tenim un percentatge de 
funcionariat sobre un 28’8% contra un 50-40, el mínim que té 40 em penso que 
és, però més que res el que en té menys gairebé té un 40% de funcionariat, 
nosaltres tenim, no arriba a un 30.  
Evidentment jo penso que una empresa pública ha de tenir els empleats públics 
i a partir d’aquí anem a fer-ho. I no ho diem avui, ho diem des del primer dia 
que vam estar aquí com a govern nosaltres. Anem posant cada peça al seu 
lloc. Que això és una tasca que porta molts de dies i que qualsevol canvi que 
impliqui tocar persones, evidentment la gent s’espanta, evidentment que sí, 
però la porta continuo dient el mateix, la tenim oberta per explicar el que calgui i 
ho expliquem, t’asseguro que ho expliquem. I ho expliquem també al Comitè. El 
que passa és que després el Comité - jo no sé la informació que dóna el 
Comitè, no ho sé, ja m’arriba el que diu el Comitè també, ja m’arriba, però jo no 
sé quina informació dóna. El que sí que està clar és que qualsevol pot 
preguntar-ho i la prova és que des que vam fer la primera reunió he tingut tres 
visites i fins ara no n’havia tingut cap. 
Per tant, les portes estan obertes per preguntar i per aclarir el que calgui. 
Marquem un temps, que podem tenir raó o no podem tenir raó, podem estar 
equivocats o no podem estar equivocats, poder podíem convocar primer al 
Comitè i després els empleats. Nosaltres vam creure en aquell moment que 
havíem de convocar primer els empleats i dir-los: -nois volem fer això. Llavors 
convocar el Comitè i dir-los: -Senyors volem fer això.  I llavors convoquem a 
tots.  
Ara hi ha algun dubte? Algun problema? Aquí, aquesta sala d’aquí els vam 
convocar i la gent va explicar i va preguntar els dubtes que tenia i vam dir que a 
partir de setembre individualitzarem un per un i anirem parlant amb vosaltres. 
Jo penso que ho portem bé, però de totes formes tot és millorable, evidentment 
que sí, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies. I pel que fa al prec de reprendre els punts que s’havien tractat en la 
darrera Junta de Portaveus, el setembre en convocarem una altra i en tot cas 
en seguirem parlant i seguirem treballant conjuntament el que calgui. 
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Hi ha alguna qüestió més? No? Doncs donem per acabat aquí el Ple. 
 
 
L’alcalde aixeca la sessió a les 21:45 hores, de la qual cosa, com  a secretària 
accidental, estenc aquesta acta. 
 
 
El secretària accidental      Vist i plau 
        L’alcalde 
 
 
 
Montserrat Soley i Artigas        Jordi Solé i Ferrando 
 
 
 
Caldes de Montbui, 26 de juliol de 2012 
 
 


