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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 

Identificació de la sessió 
Núm.:  7 / 2012 
Caràcter Ordinari  
Data:  28 de juny de 2012 
Horari: 20’00 hores  
Lloc: Sala de Plens 
 

Assistents 
Jordi Solé i Ferrando, alcalde 
Josep Gaspar i Blancafort, regidor 
Vicenç Personat i Pallarès, regidor 
Montserrat Grau i Giner, regidora 
Roser Guiteras López, regidora 
Jaume Mauri Sala, regidor 
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 
Isidre Pineda Moncusí, regidor 
 

Secretari 
Eduard Lluzar López de Briñas, secretari gral. 
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Ordre del dia 
 
1. Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària anterior de 
data 31 de maig 2012.   
 
2. Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Caldes de Montbui al Protocol 
General del Pla de Concertació "Xarxa de Governs Locals 2012-2015". 
 
3. Aprovar la modificació de la Relació de Llocs de Treball. 
  
4. Acordar la constitució del Patrimoni municipal de sòl i habitatge de 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui, tot diferenciant, com a patrimoni 
separat de la resta de béns municipals que s’integren a l’Inventari 
municipal. 
 
5. Aprovar la modificació de crèdits núm. 9/2012, mitjançant transferència 
de crèdits. 
 
6. Donar compte al Ple del Decret núm. 683/2012, d’11 de juny, relatiu a la 
liquidació del pressupost municipal de l’exercici 2011 de l’Ajuntament de 
Caldes de Montbui. 
 
7. Aprovar la modificació de crèdits núm. 12/2012, mitjançant incorporació 
de romanents amb canvi de destí. 
 
8. Aprovar la modificació de crèdits núm. 14/2012, mitjançant la baixa per 
anul·lació de crèdits i modificació de la  previsió d’ingressos de capítol 9 
per finançar el romanent de tresoreria per a despeses generals negatiu. 
 
9. Aprovar la concertació d’una operació de crèdit per finançar una part 
del romanent de tresoreria, per a despeses generals, negatiu de l’exercici 
2011. 
 
10. Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal núm.10, 
corresponent a la taxa d’ocupació de via pública pels contenidors de 
reciclatge de roba i olis. 
 
11. Aprovar provisionalment el Pla especial del Catàleg de masies i cases 
rurals del terme municipal de Caldes de Montbui. 
 
12. Aprovar provisionalment el projecte de Modificació Puntual del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal referent al canvi de qualificació 
urbanística d’uns terrenys destinats a sistemes urbanístics en la 
urbanització Font dels Enamorats. 
 



 

 3

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

 
 
13. Donar compte al Ple del Decret núm. 702/2012, de 14 de juny, relatiu a 
l’aprovació oficial de xifres de població referides a l’1 de gener de 2012. 
 
14. Aprovar la modificació de crèdits núm. 15/2012, mitjançant crèdit 
extraordinari. 
 
15. Mocions 
 
15.1 Moció que presenten els grups municipals d’ERC, de CiU, del PSC i 
d’ICV-EUiA al Ple de l’Ajuntament relativa al tractat sobre el comerç 
d’armes. 
 
15.2 Moció que presenta el grup municipal d’ERC al Ple de l’Ajuntament 
en defensa d’un sistema públic de salut gratuït per a tothom. 
 
15.3 Moció que presenta el grup municipal de CiU al Ple de l’Ajuntament 
de Caldes de Montbui de suport al Corredor del Mediterrani.  
 
15.4 Moció que presenta el grup municipal Socialista al Ple de 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui demanant que s’obri un nou grup de 
primer d’ESO a l’Institut Manolo Hugué.  
 
15.5 Moció que presenta el grup municipal Socialista al Ple de 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui per commemorar el dia internacional 
de l’orgull homosexual, transsexual i bisexual.  
 
15.6 Moció que presenta el grup municipal d’ERC al Ple de l’Ajuntament 
sobre la unitat lingüística de la llengua catalana. 
 
16 . Resolucions de l’Alcaldia dictades des de l’última sessió ordinària. 
 
17. Despatx ordinari 
 
18. Precs, preguntes i interpel·lacions 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Bé, bona tarda, anem a començar el Ple Ordinari corresponent al mes de juny. 
Abans de res, vull disculpar el regidor Isidre Pineda que avui no podrà ser-hi en 
aquest Ple. I després de dir això, passem al primer punt.” 
 
1. APROVAR L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA 
ORDINÀRIA ANTERIOR DE DATA  31 DE MAIG 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 31 de maig de 
2012. 
 
2. APROVAR L'ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI 
AL PROTOCOL GENERAL DEL PLA DE CONCERTACIÓ "XARXA DE 
GOVERNS LOCALS 2012-2015". 
 
Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 
 
Pren la paraula la senyora Romano: 
“Bé, bona tarda, en aquest cas el grup del Partit Popular de Caldes votarà a 
favor perquè creiem que aquest pla és un pla de suport als ens locals, en 
aquest cas a l’Ajuntament pel que fa a temes tant econòmics com materials.  
Sí que li volia preguntar senyor alcalde, aquí hi ha una llista que crec que és el 
que l’Ajuntament ha demanat a la Diputació, surten coses com el festival 
Caldejat, Fem Bullir L’olla, el Pla Local de Joventut, esports de tardor, festa de 
l’esport del Memorial Rosario Sánchez, ens preguntem si en algun moment 
demanaran ajuts pel transport escolar, ajuts pel transport a la piscina, ajuts per 
les escoles de Caldes?  O tot serà de festes, festetes i “jolgorio”, gràcies” 
 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Moltes gràcies, el grup municipal de Convergència i Unió votarà a favor de 
l’adhesió ja que considerem que aquesta nova convocatòria de la xarxa de 
governs locals dóna l’oportunitat pels àmbits d’actuació que es proposen de 
prestar atenció a aspectes de manteniment i de garantia de prestació de 
serveis que ens poden ajudar a reduir el pes del cost directe del serveis als 
nostres ciutadans. A través d’algun dels quatre àmbits que ens proposen i per 
tant també d’assegurar la sostenibilitat de la institució de l’Ajuntament, moltes 
gràcies.  
Només voldríem afegir, que ja ho vam fer públic també a través de l’escrit de la 
Casa de la Vila que nosaltres també ens posem a disposició de l’equip de 
govern per participar en el disseny i en la defensa de les propostes que faci 
l’Ajuntament, gràcies.” 
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Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Pel que fa a la pregunta de la senyora Romano, tot això que vostè ha llistat, 
que evidentment ha triat el que ha volgut, perquè dintre d’aquest llistat hi havia 
ajuts a escoles bressol i per exemple vostè no els ha volgut citar, no té res a 
veure amb el que estem aprovant avui, són dos programes diferents, aquest 
programa ha estat aprovat en el darrer Ple de la Diputació, el passat Ple, i per 
tant, és un programa que tindrà una vigència del 2012 al 2015, i tot això que ha 
llistat vostè i altres coses són ajuts que es demanen en diferents àmbits, també 
hi ha l’àmbit cultural que vostè anomena festes i festetes, una manera curiosa 
d’anomenar aquest àmbit, però n’hi ha d’altres, hi ha l’àmbit social, hi ha l’àmbit 
de polítiques d’ocupació, etc. per tant la llista és molt més llarga que la que 
vostè ha llegit, però no té res a veure amb el que aprovem avui. 
Passem doncs a la votació.”   
 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents [16 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); de CIU (3); del PSC 
(2); del PPC (1); i d’ICV-EUiA (1)], 
 

            ACORDA: 
 
Identificació de l’expedient 
 
Expedient número SGGE201200039, d’aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament 
de Caldes de Montbui al Protocol General del Pla "Xarxa de Governs Locals 
2012-2015" de la Diputació de Barcelona. 
 
DICTAMEN: 
 
Antecedents 
 
I. La Diputació de Barcelona estableix la Xarxa de Governs Locals com a canal 
preferent per a la cooperació amb els governs locals del seu territori. Aquest 
model de cooperació es basa en el treball en xarxa entre Diputació i governs 
locals, per definir conjuntament polítiques locals i obtenir els recursos 
necessaris per dur-les a terme. 
 
II. El suport que es presta a les prioritats dels municipis de les comarques de 
Barcelona es centra especialment en els de menor capacitat econòmica i de 
gestió per garantir que puguin desenvolupar amb eficàcia les competències que 
els són pròpies. 
 
III. L'assistència i cooperació als governs locals es concreta en la transferència 
de recursos tècnics (treballs d'assessorament i assistència), econòmics (ajuts, 
fons de prestació i crèdits) i materials (prestació directa del servei pel personal 
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de la Diputació). Tot això ho fan mitjançant els programes d'actuació de totes 
les àrees de la corporació. 
 
IV. El Ple de la Diputació de Barcelona ha aprovat per unanimitat el Pla Xarxa 
de Governs Locals 2012-2015 que regularà la transferència de recursos 
tècnics, econòmics i materials dels governs locals de les comarques de 
Barcelona. 
 
V. Les línees de suport i assistència als governs locals es gestionen a través de 
les meses de concertació i dels catàlegs de concertació. 
 
VI. Les Meses de concertació són espais oberts de relació entre els 
representants de la Diputació i dels governs locals, en els quals es contrasten 
les necessitats i s'acorden les actuacions que es desenvoluparan en el període 
de mandat així com els recursos que hi aportarà cada part. 
 
VII. Els Catàlegs de concertació són una relació completa i ordenada de 
recursos concertables que periòdicament publica la Diputació a fi de satisfer les 
necessitats manifestades pels governs locals. La vigència d'un Catàleg abasta 
des de la seva aprovació fins a l'aprovació del Catàleg següent. 
 
VIII. Aquesta Corporació municipal considera que és d’interès acordar l’adhesió 
de l’Ajuntament de Caldes de Montbui a l’esmentat Pla "Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015" de la Diputació de Barcelona, atès tot el que s’ha exposat 
anteriorment. 
 
Fonaments de dret 
 
- Els articles 137 i 140 de la Constitució espanyola, els quals garanteixen 
l’autonomia municipal i provincial. 
 
- L’article 9 de la Carta Europea d’Autonomia Local que, després de disposar 
que les entitats locals tenen dret a tenir recursos propis suficients dels quals 
poden disposar lliurement en l’exercici de les seves competències (apartat 1), 
estableix que la concessió de subvencions no ha de causar perjudici a la 
llibertat fonamental de la política de les entitats locals, en llur àmbit propi de 
competència (apartat 7). 
 
- Els articles 31.2 i 36.1 i 2b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local (LBRL), i l’article 92 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya (LMC), en tant que aquests preceptes, concordants amb el principi 
d’autonomia provincial proclamat a la Constitució i desplegat en la Carta 
Europea d’Autonomia Local, legitimen a les diputacions catalanes per cooperar 
amb els municipis de la seva demarcació territorial en la realització d’obres, 
serveis i activitats de competència municipal mitjançant qualsevol fórmula 
d’assistència i cooperació que procuri assegurar la prestació integral i 
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adequada, en la totalitat del territori provincial, dels serveis de competència 
municipal. 
 
- Els articles 303 a 311 del Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats 
locals de Catalunya (ROAS), aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, que 
desplega abastament el règim jurídic dels convenis interadministratius que 
poden subscriure els ens locals, tenint present que aquests instruments de 
col·laboració i cooperació resten exclosos de l’àmbit d’aplicació del Text Refós 
de la Llei de contractes de les administracions públiques (TRLCAP), ART. 
3.1.c), així com la Llei 30/2007, de 30/10, de contractes del sector públic 
(LCSP), art. 4.1.c). 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Aprovar l’adhesió de l'Ajuntament de Caldes de Montbui al Protocol 
General del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015" de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Segon. Comunicar el present acord al Servei de Govern Local, Àrea de 
Coordinació i Govern Local, de la Diputació de Barcelona; i a totes les àrees i 
serveis de l’Ajuntament de Caldes de Montbui. 
 
 
3. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE 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: 
“Hola bona tarda. D’entrada declarar que nosaltres considerem l’escola bressol  
com totes les ofertes d’ensenyament com serveis prioritaris o que nosaltres 
prioritzaríem força. També declarar que la greu situació que estan passant les 
escoles bressol especialment les de Caldes, és principalment degut al 
finançament, a la retallada, diguem-ho com és, de finançament per part de la 
Generalitat i voldria fer algunes preguntes abans de passar a la votació. Pel 
que veig passem d’ofertar 222 places a ofertar-ne 180 i tota l’argumentació es 
basa precisament amb aquesta manca de demanda motivada, apuntem, 
suggerim o ens imaginem per la dificultat d’afrontar les despeses que 
esdevenen de la baixa de finançament per part de la Generalitat. Llavors 
pregunto s’ha pres alguna mesura? Per exemple en aquests moments quants 
nens de 0 a 3 anys hi ha censats a Caldes? Sabem aquesta dada? Ens hem 
posat en contacte amb els pares d’aquets nens si estan censats? Sabem on 
viuen, se’ls hi pot enviar una carta, pregunto si se’ls hi ha fet alguna 
comunicació explicant o demanant o preguntant perquè no porten els nens? 
Per si és per voluntat, si és per dificultats per una cosa o altra?. D’aquesta 
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consulta es podria saber quants han renunciat a portar els fills per motius 
econòmics i a partir d’aquí si s’ha fet alguna enquesta? Quantes famílies s’han 
acollit a programes de beques per l’escola bressol? Si s’ha pensat en modificar-
les o augmentar-les o fins i tot alguna cosa que jo no estigui apuntant aquí com 
canvis de funcionament o d’estructura que no n’apunto cap. És una idea, 
pregunto si s’ha fet alguna cosa d’aquestes? Però bàsicament quants nens hi 
ha de 0 a 3 anys i si s’ha posat en contacte, no amb ells nens sinó amb les 
famílies per saber els motius o per què no van a l’escola bressol?. 
Pensem que al ser prioritari, s’haurien de fer tots els esforços per intentar que 
les escoles bressol continuessin donant el servei amb qualitat i al màxim de 
nens possibles, no? No solsament fer les coses perquè hi ha o no hi ha diners. 
L’altre punt del treballador que canvia de brigada, la pregunta és la situació 
laboral d’aquesta persona? Suposo que continuen sent les mateixes amb les 
antiguitats i tot i si, potser ve derivat d’aquest moviment, si en mig o llarg termini 
hi ha la intenció de modificar el funcionament o l’estructura de les brigades 
municipals en aquest ajuntament, gràcies.” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“Gràcies, bona tarda. El nostre grup s’abstindrà en aquest punt de modificació 
de la relació dels llocs de treball, perquè per una banda entenem la dificultat 
que hi ha de gestió de les escoles bressol, el que ha baixat la demanda de 
persones per utilitzar-ho, d’infants que han sol·licitat participar-hi, tot i que el 
punt està junt, són dos modificacions diferents; l’amortització d’aquestes places 
i el tema de la brigada.  
En tot cas en aquesta part em centraré sobretot amb el tema de les escoles 
bressol. Entenent això i creiem que hem tingut una actitud responsable exigint 
a l’administració que tocava també una responsabilitat que la tirés endavant.  
Quant al tema de l’aportació per part de la Generalitat, encara que també 
creiem que per part de l’Ajuntament no s’han fet tots els esforços necessaris 
per intentar mantenir el màxim d’aules obertes i, per tant, d’aquets llocs de 
treball. Tot i coneixent la dificultat, i per aquest motiu, no hi votem en contra, 
però sí que el nostre posicionament és l’abstenció, gràcies.” 
 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Molt bé, moltes gràcies, segons consta en l’expedient es produeix un 
dimensionament del servei degut a les vacants del curs 2011/12 que ha produït 
una oferta de 180 places. Una de les preguntes que teníem però jo no tenia 
previst dilluns anar al Consell Escolar i com que ho vaig haver de fer, allà hi 
havia les dades, era saber si amb aquestes 180 places n’hi havia hagut prou, 
però hem vist que si, que encara hi ha places per cobrir. Nosaltres no entenem 
degut a la disminució d’aquesta demanda, la decisió que es prengui, i voldríem 
preguntar també si saben si l’altra oferta del conjunt del poble ha tingut 
increment o decrement de la demanda, és a dir, si ha afectat o no a l’oferta que 
fan les escoles bressol municipals. 
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També voldríem demanar que l’expedient fa referència a aspectes de interinitat 
i d’antiguitat en l’aplicació dels criteris per decidir les vacants i voldríem saber si 
s’han aplicat estrictament aquests criteris? 
També en relació al cas que també es tracta en aquest punt, segons consta en 
l’expedient en aquests moments aquesta persona consta com operari de 
Serveis Generals, però està portant a terme les tasques de lloc de treball 
d’operari de parcs, jardins i zones verdes. Jo el que no entenia d’això és que si 
consta com a operari de Serveis Generals, perquè fa feines en un altre lloc, vull 
dir que no ho enteníem, entenem que tot és correcte. El que es proposa és 
regularitzar aquesta situació i amortitzar un lloc de treball de Serveis Generals i 
crear un lloc de treball de parcs,  jardins i zones verdes i, per tant, regularitzar 
aquesta situació. Això vol dir que també la persona que ocupa actualment 
aquest lloc de treball serà la mateixa que ocuparà aquesta plaça que es crea? 
Gràcies.” 
 
Pren la paraula la senyora Guiteras: 
“D’acord, bona nit, bé, aniré responen pregunta per pregunta i a algunes no tinc 
resposta i d’altres ja us ho explico.  
Pel que fa a la pregunta que ha fet el senyor Olóndriz de quants nens hi ha 
censats de 0 a 3 anys que serien els que tindrien l’edat per anar a l’escola 
bressol, exactament no ho sé, però he vist que censats de 0 a 4 són 997 i ara 
hauríem de fer els càlculs dels 9 grups que hi ha de P3 de 25 alumnes i els 
restem, sabríem quants alumnes tenim, però aquesta és la dada. Per tant sí 
que hi ha més nens que places a l’escola bressol, això és cert. 
Pel que fa als contactes amb les famílies que no han vingut a matricular als 
seus fills, no hem fet aquest contacte, la veritat és que des que es va acabar el 
període de matricula fins ara, hem tingut altres demandes fora matrícula i hem 
hagut d’atendre aquesta gent. I hem estat mirant a veure com acabàvem de fer 
els grups, per tant, hem tingut força feina i aquest apartat encara no l’hem fet. A 
partir d’ara agafo la idea i ja ho farem, moltes gràcies. 
Hem de tenir en compte que les famílies que tenen criatures de 0 a 1 anys són 
molt reticents a portar els seus fills a les escoles bressol, de fet ja ho sabeu, em 
sembla que ja tradicionalment aquí Caldes només ha hagut 16 places per 
aquestes edats, per tant encara que hi hagi molts nens petits, aquestes famílies 
tenen tendència a no portar-los. 
Això pel que fa a les preguntes del senyor Olóndriz.  
 
I referent a les preguntes que feia la senyora Taulats sobre l’oferta, em penso 
que he entès bé la pregunta, sinó corregeixi’m. Ha dit que si l’oferta o les 
places que havíem ofert podien haver afectat a la matrícula? Bé, hi ha una altra 
escola bressol aquí Caldes que cada any oferta 57 places, l’any passat ja va 
haver de tancar un grup i aquest any continua amb el grup tancat, per tant no 
ha afectat l’oferta privada a les escoles bressol municipals. 
I havia una altra pregunta que era sobre els criteris d’antiguitat si havíem 
aplicat, sí, s’havien aplicat estrictament de menys antiguitat a més, cinc 
persones afectades.  
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I pel que fa a les beques doncs sí tenim una, hem convocat beques, demà és 
l’últim dia perquè les sol·licitin i a partir de la setmana que ve es farà l’estudi per 
atorgar les beques a aquells que més ho necessiten.” 
 
Pren la paraula el senyor Personat: 
“Bona tarda a tothom, m’agradaria afegir referent a la qüestió de l’escola 
bressol la participació i la bona entesa que hem tingut amb les professores i 
directores amb el nou organigrama que hem tingut de fer, sabem que ha estat 
dur, evidentment que sí,  però crec que també ha estat necessari. Per altra 
banda ells també ens han dit a nosaltres que això ho féssim amb temps 
suficient perquè les mestres que en aquest cas es queden sense la feina, 
tinguessin més temps per poder-se buscar la feina en un altre lloc. 
Quant al que comentàvem de les aules, jo crec que ja ha respost la companya 
Roser, per tant no m’estendré. Les brigades hem estructurat les coses tal com 
tenien de ser, o sigui, aquesta persona l’any 2007 en un Ple es va aprovar la 
modificació d’aquesta plaça. Aquest home estava a jardineria i es va posar a 
Serveis Generals es va donar de baixa la plaça de jardineria i es va donar d’alta 
la plaça de Serveis Generals. Posterior ha tornat a anar a serveis de jardineria, 
però no s’ha fet la modificació de la plaça, llavors el que fem ara és donar de 
baixa la plaça de Serveis Generals i tornar a donar d’alta la plaça de jardineria, 
per tant avui queda igual que l’any 2007 amb plaça de jardineria, no se li tocarà 
res del sou, ni antiguitat, ni plus que pugui cobrar, ni res de res. Crec que 
queda resposta la pregunta. 
Perdó, intenció de remodelar, no tant sols la brigada sinó a tots els empleats 
estem intentant posar cada cosa al seu lloc, vull dir que remodelacions n’estem 
fent, cada Ple gairebé n’estem portant de modificacions de llocs de treball, 
properament també n’hi haurà evidentment que si de remodelacions, però més 
o menys seran com aquesta, de posar cada cosa al seu lloc.” 
 
    
 En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  [9 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); 6 abstencions de 
CIU (3); del PSC (2); i del PPC (1); i 1 vot en contra d’ICV-EUiA (1)], 
    

             ACORDA: 
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. Àrea de Serveis Personals. 
El cap d’Àrea de Serveis Personals ha emès un informe de data 19 de juny de 
2012, el qual informa: 
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“Identificació de l’expedient 
Informe relatiu a la reorganització del servei d’escoles bressol municipals en 
funció de la modificació de la plantilla adscrita i la disminució de la demanda del 
servei. 
 
Antecedents 
 

1. El servei públic d’escoles bressol disposa de dos centres docents (EB La 
Lluna i EB Gegant del Pi). Aquestes dues escoles bressol s’han 
organitzat en el darrers cursos escolars per prestar servei a un nombre 
màxim de 222 alumnes, atenent la capacitat màxima autoritzada per la 
Generalitat de Catalunya. 

2. Durant el present curs escolar (2011/2012) s’observa una demanda força 
inferior al que acostumava a ser normal en els darrers anys. 

3. Els motius d’aquesta davallada en la demanda cal cercar-los en les 
creixents dificultats econòmiques de les famílies (increment de la taxa 
d’atur, caiguda de la natalitat, etc.) 

4. Aquesta baixada de la demanda es concreta en aquests moments al 
disposar de 29 vacants respecte l’ocupació màxima de les escoles. 

5. Per adaptar-nos a la nova situació, hem organitzat les preinscripcions i la 
posterior matrícula amb un nombre d’aules i places escolars que 
responguin a la demanda real del servei, evitant d’aquesta manera tenir 
un excés de places sense ocupar. 
 
Composició grups i alumnes màxims, curs 2011/2012 

Edats Grups Alumnes 

0/1 anys 2 16 

1/2 anys 7 78 

2/3 anys 7 128 

Total 16 222 (29 vacants) 

 
 
Proposta curs 2012/2013 

Edats Grups Alumnes 

0/1 anys 2 16 

1/2 anys 5 54 

2/3 anys 6 110 

Total 13 180 
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6. Un cop finalitzada la matrícula del curs 2012/13 podem observar que 

seguim la mateixa tendència del curs passat, en relació a la demanda 
del servei. 

 
7. Aquesta situació, de davallada de la demanda, sumada a la disminució 

de les subvencions rebudes per part de la Generalitat (de 1.800 € a 875 
€ per alumne i curs) afecten greument el finançament del servei i ens 
obliguen a plantejar un redimensionament de la plantilla. 

 
Conclusions 
 

1. Per respondre a l’actual demanda del servei d’escoles bressol 
municipals es proposa un redimensionament de la plantilla, disminuint 
les següent places: 

Mestres  3 

Tècniques auxiliars 2 

 
2. Aquesta reducció de plantilla, per adaptar-nos a la demanda actual del 

servei, implica que dues persones han de retornar a la seva categoria 
professional inicial, ja que actualment es troben en situació de prestació 
de servei de tasques superiors: 
 

Elisabet Puyal Tejero Retorna al seu lloc de 
Tècnica auxiliar 

Estel Montells Berdura Retorna al seu lloc de 
Tècnica auxiliar 

 
3. Per concretar quines persones es veuran afectades directament per 

aquest redimensionament hem utilitzat dos criteris bàsics: situació 
d’interinitat i antiguitat de les treballadores. De l’aplicació d’aquests 
criteris se’n deriva el següent llistat de persones afectades: 

 
Maria del Carmen González Serrano 

Estefania Muñoz Álamo 

Raquel Carranza Morante 

Marina Cámara Valverde 

Marta Ortiz Martínez 
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4. Proposo que aquesta reorganització de la plantilla del servei es concreti 
a partir de la finalització del curs actual. 

 
5. Si la demanda del servei d’escoles bressol municipals torna a 

incrementar-se fins els nivells d’anys anteriors caldrà tornar a 
dimensionar la plantilla per atendre aquesta nova situació.” 

És necessari, per tant, adaptar la plantilla del personal de les escoles bressol 
d’aquest Ajuntament a la nova situació com a conseqüència del decrement en 
el nombre de matriculacions d’alumnes, tant de les hagudes en el curs 2011-
2012, com de les que es produeixen pel curs 2012-2103, així com també pel 
decrement produït en les subvencions rebudes per la Generalitat de Catalunya. 
 
2. Àrea de Serveis Territorials. 
El cap d’Àrea de Serveis Territorials ha emès informe de data 20 de juny de 
2012, en el qual fa constar: 
“Informo: 
 
Que a la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Caldes de Montbui hi 
ha quatre llocs d’operari de Serveis Generals i tres llocs d’operari de parcs, 
jardins i zones verdes. 
 
El senyor Ramon Fernández Robles, tot i que en aquest moment consta com a 
operari de serveis generals, està portant a terme les tasques del lloc de treball 
d’operari de parcs, jardins i zones verdes. 
 
Per tal de regularitzar aquesta situació, proposo amortitzar un lloc d’operari de 
Serveis Generals i crear un lloc d’operari de parcs jardins i zones verdes a la 
relació de llocs de treball.” 
 
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.” 
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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 [...]” 
 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Amortitzar tres places de tècnic/a mitjà/ana i dues places de tècnic/a 
auxiliar, de la plantilla del personal laboral d’aquest Ajuntament. 
Segon. Amortitzar tres llocs de treball de mestre/a d’educació infantil i dos llocs 
de treball de tècnic/a auxiliar d’educació infantil, de la relació de llocs de treball 
de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, segons annex 1 que acompanya la 
proposta. 
Tercer. Amortitzar un lloc de treball d’operari de la brigada de serveis generals i 
crear un lloc de treball d’operari de la brigada de Parcs Jardins i zones verdes, 
segons l’annex I que acompanya la proposta. 
Quart. Publicar aquest acord al tauler d’edictes de l’Ajuntament de Caldes de 
Montbui i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 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 BOP. 
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4. ACORDAR LA CONSTITUCIÓ DEL PATRIMONI MUNICIPAL DE SÒL I 
HABITATGE DE L’AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI, TOT 
DIFERENCIANT, COM A PATRIMONI SEPARAT DE LA RESTA DE BÉNS 
MUNICIPALS QUE S’INTEGREN A L’INVENTARI MUNICIPAL. 
 
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  [14 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); de CIU (3); del PPC 
(1); i d’ICV-EUiA (1); i 2 abstencions del PSC (2)], 
    

            ACORDA: 
Identificació de l’expedient  
 
Expedient número SGGE20120037 de Serveis Generals, sobre 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 24 de setembre de 2009, va aprovar el Pla Local d’Habitatge de Caldes de 
Montbui 2009-2015, redactat per l’equip de BAMMP Arquitectes i Associats, 
SLP, sota la direcció tècnica de la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme 
i Activitats de la Diputació de Barcelona. 
 
El Pla Local d’Habitatge (PLH) és un document tècnic que te com a finalitats, 
d’una part definir les polítiques locals d’habitatge, i d’altre possibilitar la 
concertació d’aquestes polítiques entre la Generalitat i l’Ajuntament de Caldes 
de Montbui. 
 
El contingut analític del PLH comprèn l’estudi de la demografia i la demanda 
actual d’habitatge al municipi i la seva projecció futura a curt i mig termini (6 
anys); la descripció de l’estructura urbana residencial i del parc d’habitatges 
existent detectant els dèficits i les necessitats de rehabilitació, l’estudi de la 
oferta del mercat d’habitatge local i la comparació amb la demanda per tal 
d’avaluar la part de la demanda que queda exclosa d’aquest mercat; el 
diagnòstic de les persones i llars que precisaran d’habitatge protegit o social o 
d’ajuts en matèria d’habitatge en el període estudiat; i finalment l’avaluació de 
les possibilitats que ofereixen el planejament urbanístic, el patrimoni municipal 
del sòl i habitatge i els recursos materials i organitzatius de l’ajuntament per a 
fer front a aquestes necessitats. 
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El contingut estratègic se centra en la definició dels objectius i estratègies de 
l’ajuntament en matèria d’habitatge, tenint en compte la diagnosi efectuada, els 
objectius generals definits en la legislació i normativa catalana i estatal en 
matèria d’urbanisme i habitatge, i la pròpia capacitat dels instruments 
disponibles des de l’ajuntament. 
 
El contingut programàtic del PLH consisteix en la definició del programa 
d’actuació municipal en matèria d’habitatge en els sis anys següents a la seva 
aprovació, i , si s’escau, de les actuacions d’aquest programa que requeriran de 
concert amb l’administració de la Generalitat. Com a tal programa, el PLH conte 
la identificació i la descripció detallada de les actuacions que l’integren, la seva 
avaluació econòmica, la identificació de l’agent gestor i de les fonts de 
finançament de cadascuna d’elles, la seva programació temporal, les 
modalitats i instruments de gestió a implementar, els resultats perseguits i els 
indicadors que permetran avaluar el grau d’assoliment d’aquests resultats. 
 
Segon. El Ple de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, en sessió de data 26 
d’abril de 2012, va aprovar la revisió anual, corresponent a l’exercici 2011, de 
l’Inventari de béns de la corporació, revistat per acord de Ple de data 28 d’abril 
de 2011, i formulat pels Serveis Generals de l’Ajuntament amb la corresponent 
comprovació del secretari general, i que va incorporar com annex l’inventari de 
béns propis i de la Societat Municipal denominada Gestió Municipal de Serveis 
S.A. (GMSSA). 
 
Tercer. L’objectiu de facilitar l’accés dels ciutadans a un habitatge digne i 
adequat i la intervenció pública en el mercat immobiliari, es concreta, en l’àmbit 
de l’urbanisme, en una sèrie d’instruments de política de sòl i d’habitatge, 
recollits a la legislació urbanística. Entre aquests instruments trobem el 
Patrimoni públic de sòl i d’habitatge, mitjançant el qual els béns que hi són 
inclosos, provinents principalment de les operacions urbanístiques, s’han de 
destinar a unes finalitats concretes que determina la pròpia legislació. 
 
A més, tots 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 tenen l’obligació de constituir el seu 
Patrimoni públic de sòl i d’habitatge. La gran majoria d’ajuntaments de la nostra 
província es troben en aquest supòsit. 
 
Una bona gestió del Patrimoni públic de sòl i habitatge representa un repte i 
una oportunitat pels ajuntaments ja que els permet participar en el procés de 
creació d’habitatge assequible, directa o indirectament, des d’una posició 
avantatjosa pel que fa a la gestió del sòl, i és per això que esperem que 
aquesta publicació sigui de gran utilitat, en especial per a tots aquells que hi 
participen en l’àmbit local. 
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L’Ajuntament de Caldes de Montbui mai ha aprovat el Patrimoni Municipal del 
Sòl, per la qual cosa, i arran de l’aprovació del Pla Local d’Habitatge i de 
l’Inventari de béns de la corporació, és considera adient i necessari, a més de 
l’obligació legal, la constitució del Patrimoni municipal de sòl i habitatge de 
Caldes de Montbui.  
 
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 
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). 
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• 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). 
 
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 quanaquells 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. 
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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. 
 
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. 
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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 
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. 
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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. 

 
2. S'ha de tenir en compte que el PMSH és un patrimoni municipal que 

comporta una sèrie de notes que el caracteritzen, l'individulitzen 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 (...).” 
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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 correspón 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. 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Acordar la constitució del Patrimoni municipal de sòl i habitatge 
d’aquest Ajuntament, tot diferenciant, com a patrimoni separat de la resta de 
béns municipals, els béns que l’integren, els quals figuren a l’Inventari que 
s’adjunta al present acord com a annex I. 
 
Segon. Constituir, si escau, un dipòsit específic per ingressar els fons obtinguts 
mitjançant l’alienació i gestió dels béns del Patrimoni municipal de sòl i 
habitatge. 
 
Tercer. Trametre còpia de l’esmentat inventari, una vegada aprovat pel ple 
municipal, al Departament de Governació i Relacions Institucionals del 
Generalitat de Catalunya i a la Subdelagació de Govern. 
 
 
5. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 9/2012, MITJANÇANT 
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS. 
 
Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“En tot cas explicar que el nostre grup votarà en contra d’aquesta proposta ja 
que és una modificació de crèdit que no es fa per fer una activitat que diguis 
“mira doncs ara es vol fer una acció de participació ciutadana” sinó que aquests 
diners que es mouen és per pagar el retorn d’una subvenció a la que es va 
renunciar més els interessos que ens reclamen per aquests diners que ens van 
avançar d’aquesta subvenció.  
Nosaltres creiem important portar a terme accions de participació ciutadana, no 
entenem que es renunciï a l’oportunitat de tenir recursos per poder tirar 
endavant aquests projectes, que a més a més ens posen, si voleu no són res 
de l’altre món, però 21.36 euros d’interessos per retornar aquests diners que ja 
ens havien abonat per portar a terme aquestes accions. Per aquest motiu el 
nostre grup hi votarà en contra, gràcies.” 
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Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Sí, una pregunta vull fer. El decrement d’import de la partida correspon al 
concepte de prevenció de la legionel·losi on hem vist que per un concepte 
semblant l’Ajuntament ha rebut un import total de 4.599 euros de la Diputació. 
Aquesta modificació de crèdit es produeix per què el total d’import rebut és 
superior a l’esperat? O per què està previst fer menys accions en relació amb 
aquest concepte? En relació amb el destí que correspon al foment de la 
participació on també l’Ajuntament ha rebut un ajut de la Diputació de 7.759 
euros. Preguntem el mateix però a l’inversa, si els diners rebuts són inferiors 
als esperats i per tant per això es fa aquesta modificació?  O es volen fer més 
coses en relació amb aquest concepte? I saber quines coses es faran? 
Gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, a veure, això em sembla que ve de l’any 2010 que vam rebre una 
subvenció per aquesta quantitat de 1.300 euros, però un cop rebuda ens van 
dir que havíem de justificar una quantitat gairebé vuit vegades superior al que 
havíem rebut per fer programes de participació, per tant veien que no podíem 
justificar aquesta gran quantitat i vam decidir iniciar el procés de revocació i per 
tant com que hem de tornar uns diners que ja havíem rebut, més aquests vint 
euros d’interessos, ho hem de treure d’una partida i com que la previsió és que 
d’aquesta partida de legionel·losi podem fer tot el que havíem previst i encara hi 
haurà un romanent, un sobrant doncs ho traiem d’aquí. Senzillament és això. 
D’acord? Doncs passem a la votació d’aquest punt.  
  
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  [9 vots 
favorables dels membres del grup municipal d’ERC (9); 5 abstencions de CIU 
(3); del PPC (1); i d’ICV-EUiA (1); i 2 vots en contra del PSC (2)], 
    

            ACORDA: 
Identificació de l’expedient 
 
Expedient número SEMC 9/2012, relatiu a la modificació de crèdits número 
9/2012 del pressupost municipal de l’exercici 2012, mitjançant transferència de 
crèdits. 
 
DICTAMEN: 
 
Antecedents 
 
L’Àrea de Serveis Personals ha sol·licitat dur a terme una modificació de crèdits 
per dotar de crèdit a una aplicació pressupostària mitjançant transferència d’ 
una altra aplicació pressupostària. S’adjunta en l’expedient la sol·licitud amb 
l’informe justificatiu. Per tant, l’expedient que es presenta té per objectiu 
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aprovar una modificació de crèdits per transferència de crèdit d’una aplicació de 
diferent àrea de despesa a una altra, per un import de 1.365,36 €. 
 
 
 
En la relació que s’acompanya, com annex, es detalla l’ aplicació 
pressupostària de despeses que s’incrementa, així com la necessitat que s’ha 
d’atendre, la satisfacció de la qual no es pot demorar fins l’exercici següent. El 
resum agregat de la modificació de crèdits es el següent: 
 
  
Tipus de modificació   Increments Decrements 
Transferència de crèdits MODIFICACIONS CAP. II    1.365,36 €   
Transferència de crèdits MODIFICACIONS CAP. II    1.365,36 € 
  TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDITS    1.365,36 €   1.365,36 € 
 
Vist l’informe de la Intervenció Municipal. 
 
Fonaments de dret 
 
- Els articles 179 i 180 del  Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i els articles 
169,170 i 171 de l’ esmentat text. 
 
- Els articles 40, 41 i 42 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 
desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos. 
 
- Els articles 6è. i 10è. de les Bases d’execució del pressupost municipal vigent. 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 9/2012, del 
pressupost de l’Ajuntament de Caldes de Montbui de l’exercici 2012, per un 
import total de 1.365,36 €, segons detall de l’annex, on s’especifiquen les 
previsions de despesa i el seu finançament. 
 
Segon. Exposar al públic aquesta modificació mitjançant publicació d’edicte al 
BOP i en el tauler d’anuncis de la Casa Consistorial, en espai de 15 dies hàbils, 
a efectes de possibles reclamacions segons estableixen els articles 169,170 i 
171 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i considerar 
definitivament aprovat l’expedient en el cas de no presentar-se reclamacions. 
 
 
 
 



 

 25

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

 
 
 
 
6. DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET NÚM. 683/2012, D’11 DE JUNY, 
RELATIU A LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 
L’EXERCICI 2011 DE L’AJUNTAMENT 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 la senyora Coll: 
“Bé, en tot cas explicarem el nostre vot que en aquest punt serà contrari, 
perquè el document que es porta ha aprovació, el que es presenta és la 
liquidació de l’exercici 2011, no se si aquest cop el donar compte ho votarem, o 
no? No es votarà el donar compte? Es que com a vegades votem el donar 
compte, però bé en tot cas el nostre posicionament és contrari perquè tots els 
resultats que apareixen, tant el resultat pressupostari, els drets reconeguts, els 
resultats ajustats, els romanents de tresoreria, tots aquests han tingut resultats 
negatius en aquest exercici 2011 que més endavant en altres punts ens 
obligaran a fer una reducció de despeses a concertar operacions de crèdit per 
aquests romanents de tresoreria negatius. Per tant, en aquest sentit com que 
totes les dades que planteja el document són negatives, el nostre vot serà 
contrari, la nostra posició és contraria perquè finalment no es vota, gràcies.” 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Sí, moltes gràcies. Només volíem fer algun comentari perquè quan parlem de 
diners sempre parlem de números, i nosaltres volíem fer un comentari, que és 
important esmentar que moltes vegades distribuïm les responsabilitats entre 
administracions amb relació als ingressos, el que ens deuen uns, el que ens 
deuen altres administracions. Ens oblidem que els diners no surten de les 
administracions, que no tenen una aixeta que l’obren i reparteixen, sinó que els 
diners surten de l’esforç i del treball de les persones i que la responsabilitat 
nostra és no gastar més del que hi ha i s’ha de rendir comptes adequadament 
perquè els ciutadans vegin que fem un ús adequat dels diners.  
El que volia preguntar, només en relació a les dades i justament també en raó 
de la rendició de comptes que el deute viu de l’Ajuntament diu la documentació 
que és de més de 9 milions d’euros. Aquest deute viu és respecte els recursos 
ordinaris del 58’6% i voldríem saber si de cara al 2012 estan fent un seguiment 
i quina previsió hi ha, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor Marañés: 
“Bé, simplement comentar que el romanent surt negatiu, però és un romanent 
negatiu que diríem que és tècnic perquè si realment haguéssim cobrat les 
subvencions quan tocaven, a hores d’ara parlaríem d’un romanent positiu de 
més d’un milió d’euros possiblement. 
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I contesto la pregunta dient que si que estem fent el seguiment i de moment 
estem al voltant del 60%, seguim igual.” 
 
 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Jo voldria destacar d’aquest resultat que evidentment hi ha magnituds que no 
són positives com per exemple el romanent negatiu de tresoreria, però n’hi ha 
d’altres que són positives en comparació de la mitjana de la resta 
d’ajuntaments, com per exemple el nivell d’endeutament, que està per sota del 
límit legal del 75% i que per tant encara ens dóna marge per poder fer coses 
durant aquesta legislatura, evidentment controlant molt la despesa, de fet això 
no és nou, ja fa anys que controlem la despesa, per això encara tenim marge. 
I segons dades del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques quant a 
deute per habitant nosaltres estem en gairebé un 20% per sota la mitjana dels 
ajuntaments de l’Estat Espanyol quant a deute per habitant i aquest deute per 
habitant ha estat baixant els darrers anys. Això quant a endeutament bancari. 
També saben que durant aquest segon trimestre ens hem posat al dia quant a 
deute amb proveïdors i aquesta és la segona bona notícia, això fa referència a 
l’any 2012 no al 2011, però en qualsevol cas tenim unes magnituds 
d’endeutament -jo diria que tenint en compte el context actual- molt raonable. 
Evidentment haurem de treballar perquè aquest resultat pressupostari de l’any 
2011 que ha sortit negatiu es pugui anar eixugant i que els propers exercicis si 
surt negatiu sigui amb menys quantitat, i si pot ser que surti positiu com de fet 
havien sortit els darrers cinc anys consecutius. 
Com que és un donar compte, entenem que n’estem assabentats i per tant no 
hi haurà votació d’aquest punt.” 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament resta assabentat de l’acord següent: 

            
Identificació de l’expedient 
 
Expedient número 43/2012 de l’Àrea Econòmica, corresponent a l’aprovació de 
la liquidació pressupostària de l’exercici 2011 de l’Ajuntament de Caldes de 
Montbui. 
DICTAMEN: 
 
Antecedents 
 
El dia 11 de juny de 2012, el Sr. Jordi Solé i Ferrando, Alcalde-President de 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui, va aprovar la liquidació pressupostària de 
l’exercici de 2011 de l’Ajuntament de Caldes de Montbui mitjançant el decret 
d’alcaldia número 683/2012. 
 
Fonaments de dret 
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I. L’article 191 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 regula el 
tancament i la confecció de la liquidació del pressupost. 
 
 
II. L’article 193 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 regula la 
remissió de la liquidació a altres Administracions Públiques. 
 
III. Els articles 89 a 105 del Reial Decret 500/90, de 20 d’abril, regulen la 
liquidació dels pressupostos i estableix, en l’article 93.2, que la liquidació ha de 
determinar, entre d’altres, el resultat pressupostari de l’exercici i el romanent de 
tresoreria. 
 
IV. L’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s’aprova la 
Instrucció del model normal de comptabilitat local. 
 
V. El Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre,  mitjançant el qual s’aprova el 
Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, 
d’Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals. 
 
VI. Reial Decret Legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, mitjançant el qual 
s’aprova el Text refós de la Llei General d’ Estabilitat Pressupostària. 
 
VII. Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera. 
 
VIII. RD-Llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten mesures extraordinàries 
per a la reducció del dèficit públic. 
 
IX. Llei 39/2010, de 22 de desembre, de Pressupostos Generals de l’ Estat per 
l’ any 2011. 
 
X. RD-Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria 
pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic. 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Assabentar al Ple de la liquidació del pressupost municipal de l’exercici 
de 2011 de l’Ajuntament de Caldes de Montbui. 
 
Segon. Trametre còpia de la liquidació a l’Administració de l’Estat i al 
Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de 
Catalunya. 
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7. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 12/2012, MITJANÇANT 
INCORPORACIÓ DE ROMANENTS AMB CANVI DE DESTÍ. 
 
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: 
“Gràcies, bé per explicar la nostra abstenció en aquest punt, he de dir que 
aquesta modificació de crèdits que es fa, no és per com en altres casos el 
romanent d’algunes obres que ha sobrat, perquè s’adjudicat a la baixa o perquè 
finalment s’ha modificat el que inicialment s’havia pressupostat i es dedica a 
unes actuacions que es volen fer, sinó que aquesta modificació és per 
actuacions que ja s’han realitzat, obres que ja s’han acabat. I no entenem que 
s’hagi licitat o finalment s’hagi gastat més que la licitació de obres que en aquell 
moment estaven tancades i que ara és quan hem de fer la modificació de crèdit 
per poder fer front a aquella despesa.  
Per tant, entenent que aquesta manera de procedir per dotar econòmicament 
aquestes partides que amb la que es tenia de fer càrrec d’aquestes obres, no 
ens convenç. Per aquest motiu ens abstindrem, gràcies.” 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Sí, en la lectura dels projectes que ha fet el senyor secretari, en el projecte de 
reforma del carrer Major, abans de l’import de 22.000 que ha comentat no hi ha 
també un altre import de 1.5314’72 que vam veure a l’expedient, que 
corresponia a tres càrrecs a nom de l’Ajuntament  de Caldes de Montbui? Es 
que després tampoc el concepte que hi ha més avall quadra i com que d’aquest 
teníem un dubte, només volíem saber si no s’havia esmentat perquè s’ha 
modificat alguna cosa? Gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Perdoni, pot repetir la pregunta, es que no ho he acabat d’entendre.” 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Sí, que en l’expedient s’expliquen els projectes i els romanents que hi ha 
hagut, i totes les quantitats són coincidents amb el que ha comentat el senyor 
secretari. Si és una pregunta massa tècnica, ja ho comentarem en un altre 
moment, que avui el Ple és prou llarg, gràcies.”   
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Entenem que aquests tres càrrecs són de contribucions especials, però és 
estrany perquè al carrer Major no tenim... ho mirarem i respondrem.” 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
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“No es preocupi, com que hem anat seguint i hem dit just d’això teníem una 
pregunta i és la quantitat que hem trobat a faltar, per això ho preguntàvem. 
No hi ha problema que es contesti en un altre moment.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Ho mirarem i li respondrem la setmana que ve. 
Molt bé, hi ha alguna intervenció més, abans de passar a la votació? No? 
Doncs votem.” 
 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  [9 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); i 7 abstencions de 
CIU (3); del PSC (2); del PPC (1); i d’ICV-EUiA (1)], 
    

          ACORDA: 
 
Identificació de l’expedient 
 
Expedient relatiu a la modificació de crèdits número 12/2012 del pressupost 
municipal de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, mitjançant incorporació de 
romanents amb canvi de destí. 
 
DICTAMEN: 
 
Antecedents 
 
I. Els crèdits per a despeses que l’últim dia de l’exercici pressupostari no estiguin 
afectats al compliment d’obligacions ja reconegudes queden anul·lats de ple 
dret. No obstant això, els crèdits que emparin projectes finançats amb ingressos 
afectats s’han d’incorporar obligatòriament, llevat que es desisteixi totalment o 
parcialment d’iniciar o continuar l’execució de la despesa. 
 
II. De la liquidació pressupostària de l’exercici 2011 aprovada mitjançant el 
decret d’alcaldia núm. 683/2012 de data 11 de juny de 2012 se’n desprèn que 
hi ha una sèrie de romanents de crèdit, no afectats al compliment d’obligacions 
reconegudes, per un import total de 933.049,63 €, que s’han d’incorporar 
necessàriament al pressupost de l’exercici 2012, ja que són despeses 
finançades amb ingressos afectats.  
 
D’aquest import ja s’han incorporat un total de 871.980,09 € mitjançant diverses 
modificacions de crèdit: la modificació de crèdits núm.01/2012, mitjançant 
incorporació de romanents (mateix destí) per un import total de 712.212,90 € 
aprovada mitjançant el decret d’alcaldia núm. 229/2012 de 23 de febrer de 
2012; i, la  modificació de crèdits núm.11/2012, mitjançant incorporació de 
romanents (mateix destí) per un import total de 159.767,19 € aprovada 
mitjançant el decret d’alcaldia núm.697/2012 de data 12 de juny de 2012. 
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Per consegüent, queden pendents d’incorporar romanents per un import total 
de 61.069,54 €.  
 
III. De la liquidació pressupostària de l’exercici 2011 aprovada mitjançant decret 
d’alcaldia núm. 683/2012 de data 11 de juny de 2012 se’n desprèn que hi ha 
hagut dèficits de finançament, per un import total de 51.987,28 €, en els 
següents projectes d’inversió, per l’ import que s’especifica i pel motiu que 
s’exposa:  
 

 Projecte Reforma c/Major: hi ha un dèficit de finançament per import de 
22.284,13 € degut a una diferència de 6.969,41 € existent entre els 
antecedents de la proposta de l’acord de Ple de 30 de setembre de 2010 
que quantifiquen unes contribucions especials de 304.922,21 € i el 
quadre de repartiment aprovat per un import de 297.952,80 €; i, per altra 
banda, un import de 15.314,72 € corresponent a tres càrrecs a nom de l’ 
Ajuntament de Caldes de Montbui. 

 
 Projecte Reurbanització c/Montserrat (Fase 1 Eixample Zona 2): hi ha un 

dèficit de finançament de 6.460,57 € degut a que s’ha donat de baixa 
part del compromís d’ingrés de la Generalitat corresponent a la 
subvenció PUOSC 2004-2007 per l’esmentat projecte segons la 
resolució de data 20 d’abril de 2011 que aprova la subvenció definitiva 
per import de 64.981,00 €. 

 
 Projecte Restauració i millora de la casa al c/ Forn: hi ha un dèficit de 

finançament de 0,01 € degut a la diferència entre l’ import previst de la 
Llei de Barris, 58.100,32 €, i el definitiu, 58.100,31 €. 

 
 Projecte Connexió xarxa clavegueram aigües residuals Torrent Salze: hi 

ha un dèficit de finançament 11,12 € degut a que s’han reconegut 
obligacions per un total de 119.090,66 € i s’han compromès diverses 
fonts de finançament per un import total de 119.079,54 € (Consorci per a 
la Defensa de la Conca del riu Besòs 46.083,65 €; Generalitat-PUOSC 
2008-2012 (anualitat 2009) 39.387,32 €; i, Ajuntament 33.608,57 €). 

 
 Factura número 11015 de 17 de març de 2011 a nom de SERXAR, SAU 

per import de 23.231,45 € per la construcció d’ un mur al c/ Bonavista a 
Can Maspons. 

 
Es proposa que aquests dèficits siguin compensats amb superàvits d’altres 
projectes d’inversió. Aquests imports corresponen a una sèrie de romanents de 
crèdit no afectats al compliment d’ obligacions reconegudes els quals s’han 
d’incorporar necessàriament al pressupost de l’exercici 2012 ja que són 
despeses finançades amb romanent afectat. Aquests romanents de crèdit 
pendents d’incorporar finançaran despeses amb un destí diferent al previst. 
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IV. És convenient reservar l’import restat per tal de cobrir possibles necessitats 
futures de finançament del projecte de les obres d’ urbanització de Can 
Maspons derivades de possibles fallits de contribucions especials. 
 
 
 
V. Per tant, cal procedir a l’aprovació de la modificació pressupostària 
mitjançant incorporació de romanents amb canvi de destí per un import total de 
61.069,54 € per tal de cobrir els dèficits de finançament dels projectes 
d’inversió derivats de la liquidació pressupostària de l’exercici 2011 i possibles 
necessitats futures en el finançament del projecte de les obres d’urbanització 
de Can Maspons.  
  
VI. Vist l’informe de la Intervenció Municipal. 

 
 
Fonaments de dret 
 
- Els articles 182, 169, 170 i 171 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals. 
 
- Els articles 47 i 48 del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el 
capítol I del títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les 
hisendes locals, en matèria de pressupostos.  
 
- Els articles 6è. i 12è. de les Bases d’execució del pressupost municipal vigent. 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm.12/2012 del 
pressupost municipal de 2012 mitjançant incorporació de romanents amb canvi 
de destí per un import total de 61.069,54 € amb els canvis de destí que 
s’especifiquen en l’annex 1. 
  
Segon. Exposar al públic la modificació de crèdits número 12/2012 de 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui, resultant d’aquest acord d’incorporació de 
romanents amb canvis de destí, 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. 
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8. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 14/2012, MITJANÇANT 
LA BAIXA PER ANUL·LACIÓ DE CRÈDITS I MODIFICACIÓ DE LA 
 PREVISIÓ D’INGRESSOS DE CAPÍTOL 9 PER FINANÇAR EL ROMANENT 
DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS NEGATIU. 
 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Si el senyor secretari m’ho permet ja aprofito per enllaçar amb l’altre, 
evidentment els votarem separadament, però tenen molt a veure.  
L’altre és aprovar la concertació d’una operació de crèdit per finançar una part 
del romanent de tresoreria per despeses generals negatiu de l’exercici 2011.  
La legislació ens obliga a cobrir aquest romanent negatiu de 542.000 euros, el 
que passa és que ho farem sense augmentar l’endeutament global previst per 
aquest any, perquè ja teníem en el pressupost ordinari una partida prevista per 
poder fer una amortització extraordinària de crèdit per un import de 400.000 
euros, no farem aquesta amortització extraordinària de deute i dedicarem 
aquests recursos a eixugar aquest romanent negatiu per una part, i per altra 
part fins a arribar a aquests 542.000 euros, el que fem és treure del capítol 
d’inversions una de les que estava prevista que era l’Avinguda Pi i Margall i el 
que no ens gastarem per fer aquesta obra també l’ajuntarem en aquesta altra 
partida de 400 euros per arribar a cobrir el romanent negatiu de tresoreria.  
L’Avinguda Pi i Margall no l’haguéssim fet de totes maneres aquest any, perquè 
estem en converses amb els comerciants, també és un projecte que hem 
d’acabar de parlar amb tots vostès, l’hem d’obrir el procés per a la participació 
ciutadana i per tant encara que haguéssim volgut i no haguéssim tingut aquesta 
urgència, no haguéssim arribat a començar les obres abans d’acabar aquest 
any, per tant entenem que la situació no és greu, perquè pot entrar en el 
pressupost de l’any vinent, i d’aquesta manera aconseguim eixugar aquest 
romanent negatiu de tresoreria sense augmentar l’endeutament ja previst per 
aquest 2012. 
Volen fer qüestions, preguntes sobre aquests dos punts? No? A les hores els 
votaríem per separat.”     
  
Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  [9 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); i 7 abstencions de 
CIU (3); del PSC (2); del PPC (1); i d’ICV-EUiA (1)], 
    

           ACORDA: 
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Identificació de l’expedient 
 
Expedient relatiu a la modificació de crèdits número 14/2012 del pressupost 
municipal de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, mitjançant la baixa per 
anul·lació de crèdits i modificació de la previsió d’ ingressos de capítol 9. 
 
DICTAMEN: 
 
Antecedents 
 
I. De la liquidació pressupostària de l’exercici 2011 aprovada mitjançant el 
decret d’alcaldia núm.683/2012, de data 11 de juny de 2012, se’n desprèn un 
romanent de tresoreria per a despeses generals negatiu per import de 
546.176,60 €. 
 
En aquests cas s’ha de procedir d’acord amb el que disposa l’article 193 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: 
 
“1. En cas de liquidació del pressupost amb romanent de tresoreria negatiu, el 
ple de la corporació o l’òrgan competent de l’organisme autònom, segons 
correspongui,a la primera sessió que facin, han de reduir despeses del nou 
pressupost per una quantia igual al dèficit produït. Aquesta reducció només es 
pot revocar per un acord del ple, a proposta del president, i amb l’informe previ 
de l’interventor, quan el desenvolupament normal del pressupost i la situació de 
la tresoreria ho consentin.  
 
2. Si la reducció de despeses no és possible, es pot recórrer al concert 
d’operació de crèdit pel seu import, sempre que es donin les condicions que 
assenyala l’article 177.5 d’aquesta Llei. 
 
 3. Si no s’adopta cap de les mesures que preveuen els dos apartats anteriors, 
el pressupost de l’exercici següent s’ha d’aprovar amb un superàvit inicial d’una 
quantia no inferior al dit dèficit. 
 
4. Cal informar el ple en la primera sessió que es faci de la liquidació de 
cadascun dels pressupostos que integren el pressupost general i dels estats 
financers de les societats mercantils dependents de l’entitat, una vegada 
realitzada la seva aprovació. 
 
(...)”. 
 
II. Al pressupost inicial de l’exercici 2012, a l’aplicació pressupostària 
21.011.91301 Amortització extraordinària 2012, RDL 8/2010, existeix un crèdit 
disponible per l’ import de 405.308,45 €. Es proposa la baixa per anul.lació de 
la totalitat d’aquest crèdit. La resta del romanent de tresoreria per a despeses 
generals negatiu està previst que serà finançat per un préstec, per l’import de 
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140.868,15 €, amb les condicions que s’estableixen a l’article 177.5 del Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei 
reguladora de les hisendes locals i que és objecte de l’expedient núm. SMEC 
51/2012 que també es proposa per a la seva aprovació en la sessió plenària de 
28 de juny. 
 
Per tal de poder concertar el préstec per import de 140.868,15 € per tal de 
finançar part del romanent de tresoreria per a despeses generals negatiu 
aquest ha d’estar previst en el pressupost municipal. És per això que es 
proposa la modificació de la previsió d’ingressos de capítol 9 per import de 
140.868,15 € creant l’aplicació pressupostària 21.91301 Préstec part romanent 
tresoreria negatiu. 
 
III. Els articles 34, 49, 50 i 51 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual 
es desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos, regulen la 
modificació de crèdits mitjançant baixes per anul.lació. La baixa per anul.lació 
és la modificació del pressupost de despeses que suposa una disminució total 
o parcial en el crèdit assignat a una aplicació pressupostària i que es pot 
utilitzar, entre d’altres, per tal finançar el romanent de tresoreria negatiu. 
L’òrgan competent per a l’aprovació de la baixa per anul.lació de crèdits és el 
Ple de l’entitat. 
 
L’article 50 del Reial decret 500/1990 estableix que es pot donar de baixa 
qualsevol crèdit del pressupost de despeses fins a la quantia corresponent al 
saldo del crèdit sempre que aquesta dotació s’estimi reductible o anul.lable 
sense perturbació del respectiu servei. 
 
La finalitat del crèdit disponible a l’aplicació  pressupostària 21.011.91301 
Amortització extraordinària 2012, RDL 8/2010, per l’ import de 405.308,45 €, és 
l’amortització extraordinària de préstecs per tal de reduir l’endeutament de 
l’Ajuntament. 
 
L’article 14.1 de Reial decret-llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten 
mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, que estableix que, 
pels anys 2010 i 2011, l’estalvi del capítol 1, despeses de personal, s’ha de 
destinar, amb l’ordre següent, a sanejar el romanent de tresoreria derivat de 
l’última liquidació, quan aquest sigui negatiu, en segon lloc a reduir el nivell 
d’endeutament a llarg termini i en tercer lloc, quan no es puguin aplicar els 
anteriors, a finançar inversions. 
 
La disposició 18ena. del Reial decret-llei 20/2011, de 30 de desembre, de 
mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la 
correcció del dèficit públic, prorroga l’apartat segon del Reial decret-llei 8/2010, 
de 20 de maig, amb les modificacions introduïdes per la Llei 39/2010, de 22 de 
desembre de pressupostos generals de l’Estat per l’any 2011, relatiu a les 
limitacions per l’endeutament per l’any 2012; però, no estableix una pròrroga 
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pel que fa al destí dels estalvis produïts pel capítol 1 despeses de personal. 
Aquesta regulació és la que està prevista als pressupostos generals de l’Estat 
per l’any 2012. 
 
 
 
Per tant, el crèdit previst a l’aplicació pressupostària 21.011.91301 Amortització 
extraordinària 2012, RDL 8/2010, per l’ import de 405.308,45 €, del pressupost 
municipal vigent no està afectat per cap precepte legal ni correspon al 
compliment de cap obligació de caràcter essencial per aquesta Corporació. És 
per això que es proposa la baixa per anul.lació del crèdit de l’aplicació 
21.011.91301 per import de 405.308,45 €. 
 
IV. També es proposa dins d’aquesta mateixa modificació de crèdits 
núm.14/2012 la baixa per anul.lació del crèdit de l’aplicació pressupostària 
11.151.61912 Pi i Margall per import de 137.346,50 € que correspon a la part 
que es preveia que es financés amb el préstec PCL previst en el pressupost 
2012. Per tant, el préstec PCL previst per un import total de 640.000,00 € 
passarà a un import de 502.653,50 €.  
 
V. En conclusió, a través de la modificació de crèdits 14/2012 del pressupost 
municipal de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, mitjançant la baixa per 
anul.lació de crèdits i modificació de la previsió d’ ingressos de capítol 9 es 
proposa:  la baixa per anul.lació de crèdits per un import total de 542.654,95 € 
(137.346,50 €  de l’aplicació 11.151.61912 Pi i Margall i 405.308,45 € de 
l’aplicació 21.011.91301 Amortització extraordinària 2012, RDL 8/2010), la 
disminució de la previsió inicial d’ ingressos de l’aplicació 21.91300 Préstec 
PCL 2012 per import de 137.346,50 € i, l’augment de la previsió inicial 
d’ingressos de l’aplicació 21.91301 Préstec part romanent tresoreria negatiu 
per import de 140.868,15 €. Tot això amb l’objectiu de finançar el romanent de 
tresoreria per a despeses generals negatiu per import de 546.176,60 € resultant 
de la liquidació pressupostària de l’exercici 2011. 
 
VI. Vist l’ informe de la intervenció municipal. 
 
Fonaments de dret 
 
- Els articles 175, 177.5, 193, 169, 170 i 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals.  
 
- Els articles 34, 49, 50 i 51 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 
desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos. 
 
- Els articles 6è. i 13è. de les Bases d’execució del pressupost municipal vigent.  
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- Reial decret-llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten mesures 
extraordinàries per a la reducció del dèficit públic. 
 
- Llei 39/2010, de 22 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per 
l’any 2011. 
 
- Reial decret-llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria 
pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic.  
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 14/2012, 
mitjançant la baixa per anul.lació de crèdits i la modificació de la previsió 
d’ingressos del capítol 9, del pressupost de l’Ajuntament de Caldes de Montbui 
de l’exercici 2012 segons el detall  següent :  
 
Baixes per anul.lació  
 
11.151.61912  Pi i Margall per import de 137.346,50 € 
21.011.91301 Amortització extraordinària 2012, RDL 8/2010 per import de 
405.308,45 € 
 
Augment de les previsions inicials d’ ingressos 
 
21.91301 Préstec part romanent tresoreria negatiu per import de 140.868,15 € 
 
Disminució de les previsions inicials d’ ingressos 
 
21.91300 Préstec PCL 2012 per import de 137.346,50 €. 

 
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. 
 
 
9. APROVAR LA CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE CRÈDIT PER 
FINANÇAR UNA PART DEL ROMANENT DE TRESORERIA, PER A 
DESPESES GENERALS, NEGATIU DE L’EXERCICI 2011. 
 
Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 
 
No hi ha intervencions. 
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En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  [9 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); i 7 abstencions de 
CIU (3); del PSC (2); del PPC (1); i d’ICV-EUiA (1)], 
    

                 ACORDA: 
 

Identificació de l’expedient 
 
Expedient número SEMC 51/2012, relatiu a l’aprovació d’una operació de crèdit 
per finançar una part del romanent de tresoreria per a despeses generals 
negatiu de l’exercici 2011, per l’ import de 140.868,15 €. 
 
DICTAMEN: 
 
Antecedents 
 
I. De la liquidació del pressupost municipal per l’exercici 2011 se’n desprèn un 
romanent de tresoreria per a despeses generals negatiu per l’ import de 
546.176,60 €. 
 
En aquest cas s’ha de procedir de la manera següent, d’acord amb el que 
disposa l’article 193 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: 
 
“1. En cas de liquidació del pressupost amb romanent de tresoreria negatiu, el 
ple de la corporació o l’òrgan competent de l’organisme autònom, segons 
correspongui,a la primera sessió que facin, han de reduir despeses del nou 
pressupost per una quantia igual al dèficit produït. Aquesta reducció només es 
pot revocar per un acord del ple, a proposta del president, i amb l’informe previ 
de l’interventor, quan el desenvolupament normal del pressupost i la situació de 
la tresoreria ho consentin.  
 
2. Si la reducció de despeses no és possible, es pot recórrer al concert 
d’operació de crèdit pel seu import, sempre que es donin les condicions que 
assenyala l’article 177.5 d’aquesta Llei. 
 
 3. Si no s’adopta cap de les mesures que preveuen els dos apartats anteriors, 
el pressupost de l’exercici següent s’ha d’aprovar amb un superàvit inicial d’una 
quantia no inferior al dit dèficit. 
 
4. Cal informar el ple en la primera sessió que es faci de la liquidació de 
cadascun dels pressupostos que integren el pressupost general i dels estats 
financers de les societats mercantils dependents de l’entitat, una vegada 
realitzada la seva aprovació.” 
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II. Al pressupost inicial per l’exercici 2012, a l’aplicació pressupostària núm. 21 
011 91301, amortització extraordinària, existeix un crèdit disponible per l’ import 
de 405.308,45 €. Es proposa, mitjançant la modificació de crèdits núm. 
14/2012, que es porta a l’aprovació del Ple de 28 de juny de 2012, la baixa per 
anul·lació de crèdit de l’ esmentada aplicació pressupostària, per l’ import de 
405.308,45 €.  
 
La resta del romanent de tresoreria per a despeses generals negatiu està 
previst que serà finançat per un préstec, per l’ import de 140.868,15 €, amb les 
condicions que s’estableixen a l’ article 177.5 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. Aquest es proposa la seva aprovació a la mateixa sessió 
plenària de 28 de juny de 2012. 
 
 
III. En relació a les possibilitats d’endeutament per l’any 2012, a l’informe 
d’intervenció corresponent a la liquidació del pressupost de l’any 2011, se’n 
desprenen les conclusions següents:  
 
“Estalvi net, ràtio legal de deute viu i possibilitats d’endeutament per l’any 2012 
 
D’ acord amb el que estableix l’article 14 del RD 8/2010, de 20 de maig, de 
mesures per a la reducció del dèficit públic, la modificació establerta a la Llei 
39/2010, de 22 de desembre de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2011 i 
el RD-llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria 
pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic, la 
possibilitat d’endeutament per l’exercici 2012 depèn de les condicions següents: 
 
La disposició addicional catorzena del RD-llei 20/2011, de 30 de desembre,de 
mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la 
correcció del dèficit públic, disposa, 
  
“Modificació del Reial decret llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten 
mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic.  
 
Es prorroga per a l’any 2012 l’apartat dos de l’article 14 del Reial decret llei 
8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten mesures extraordinàries per a la 
reducció del dèficit públic, en la redacció feta per la disposició final quinzena de 
la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a 
l’any 2011, amb les actualitzacions de les referències temporals que es detallen 
tot seguit. 
Per a la determinació de l’estalvi net i dels ingressos corrents a l’efecte de 
calcular el nivell d’endeutament, en els termes del precepte esmentat en el 
paràgraf anterior i de l’article 53 del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’han 
de tenir en compte la liquidació del pressupost de l’exercici 2011 i, si s’escau, 
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les xifres deduïdes dels estats comptables consolidats, amb subjecció a aquella 
norma i a la d’estabilitat pressupostària.  
Als efectes del càlcul del capital viu s’han de considerar totes les operacions 
vigents a 31 de desembre de 2011, inclòs el risc deduït d’avals i incrementat, si 
s’escau, en els saldos d’operacions formalitzades no disposats i en l’ import de 
l’operació projectada o projectades el 2012.” 
 
És a dir, les entitats locals i les seves entitats dependents classificades al sector 
d’Administracions Públiques que liquidin l’exercici 2011 amb estalvi net positiu 
calculat en la forma que estableix l’article 53 TRLRHL aprovar pel RDL 2/2004, de 
5 de març, podran concertar noves operacions de crèdit a llarg termini pel 
finançament d’inversions, quan el volum total de capital viu no superi el 75% dels 
ingressos corrents liquidats o meritats, segons les xifres deduïdes dels estats 
comptables consolidats de l’exercici 2011, d’acord al que disposa TRLRHL i la 
Normativa d’Estabilitat Pressupostària. 
 
A efectes del càlcul del capital viu es tindran en compta totes les operacions 
vigents a 31 de desembre de 2011, incloent els risc deduït d’avals i incrementat, 
si s’escau, pels saldos d’operacions formalitzades no disposades i pel import de la 
operació o de les operacions projectades per l’any 2012. 
 
Les entitats que no compleixin els requisits anteriors no podran concertar a l’any 
2012 operacions de crèdit a llarg termini. 
 
La liquidació pressupostària de 2011 que es porta a aprovació presenta les 
següents ràtios financeres:  
 

 El deute viu a 31 de desembre de 2011 és de 9.997.641,05 €. 
Aquesta xifra inclou el saldo viu dels préstecs a llarg termini 
(9.074.407,22 €), l’ import pendent de devolució relatiu a la 
liquidació negativa de la Participació de Tributs de l’Estat de l’any 
2008 (237.588,67 €) i de l’any 2009 (685.645,16 €). 

 
 Estalvi net, calculat segons l’article 53 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, és positiu per import de 
2.259.893,02 €. 

 
Com a conseqüència de l’ impacte que tenen les contribucions 
especials sobre l’estalvi net i tenint en compte que les contribucions 
especials, encara que estiguin comptabilitzades al capítol 3, no són 
un recurs per finançar la despesa corrent, l’estalvi net calculat 
sense tenir en compte els drets reconeguts per contribucions 
especials i altres ingressos urbanístics,per l’ import de 1.640.861,29 
€,  és positiu per l’ import de 619.031,73 €. 

 



 

 40

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

 Ràtio legal de deute viu a 31/12/2011 (capital viu / ingressos 
corrents liquidats de 2011 x 100) és 58,06% i amb la deducció dels 
drets reconeguts per contribucions especials i altres ingressos 
urbanístics, per import de 1.640.861,29 €, la ràtio de deute viu és 
de 64,17%. 

 
Des de el punt de vista de les possibilitats d’endeutament per l’any 2012, d’acord 
amb les operacions projectades al pressupost inicial de l’any 2012, la ràtio 
d’endeutament és la següent: 
 

 Ràtio legal de deute viu a 31/12/2011 incloent les operacions 
projectades de 2012 per import de 643.521,65 € (capital viu / 
ingressos corrents liquidats de 2011 x 100) és 61,80% i amb la 
deducció dels drets reconeguts per contribucions especials i altres 
ingressos urbanístics, per l’ import de 1.640.861,29 €,  la ràtio de 
deute viu és de 68,30%.  

 
Per tant, del que es desprèn de les dades anteriors, aquesta entitat està dintre 
dels límits legals per poder endeutar-se a l’exercici 2012 segons les dades de la 
liquidació de 2011. 
 
A la xifra del capital viu a 31 de desembre de 2011 s’ha tingut en compte l’ 
amortització extraordinària dels préstecs a llarg termini per import de 
347.422,10€. A l’any 2010 l’amortització extraordinària va ser de 173.159,44€, per 
donar compliment a l’article 14.1 del RD-llei 8/2010, de 20 de maig, de mesures 
per la reducció del dèficit públic. Aquestes amortitzacions anticipades són 
conseqüència de les reduccions dels costos de personal del exercicis 2010 i 
2011. “ 
 
IV. L’article 177.5 Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, disposa que es 
podran concertar operacions de crèdit per finançar operacions corrents quan es 
compleixin les condicions següents: 

“Excepcionalmente, y por acuerdos adoptados con el quórum establecido por el 
artículo 47.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, se considerarán recursos 
efectivamente disponibles para financiar nuevos o mayores gastos, por 
operaciones corrientes, que expresamente sean declarados necesarios y 
urgentes, los procedentes de operaciones de crédito en que se den 
conjuntamente las siguientes condiciones: 

• Que su importe total anual no supere el cinco 5% de los recursos por 
operaciones corrientes del presupuesto de la entidad. 

• Que la carga financiera total de la entidad, incluida la derivada de las 
operaciones proyectadas, no supere el 25 % de los expresados 
recursos. 
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• Que las operaciones queden canceladas antes de que se proceda a la 
renovación de la Corporación que las concierte. “ 

 
 
 
 
De la liquidació de l’exercici 2011 se’n desprenen les dades següents: 
 
Els recursos per operacions corrents del pressupost de 2012 són 
19.987.205,32 €, el 5% correspon a 999.360,26 €, per tant, degut a què la 
quantia de l’operació de crèdit es proposa concertar és de 140.868,15 € es 
compleix la primera condició. 
 
Els recursos per operacions corrents del pressupost de 2012 són 
19.987.205,32 €, el 25% correspon a 4.996.801,34 €, la càrrega financera total 
prevista (amortització més interessos) incloent les operacions projectades és 
de 2.347.250,32 €,  per tant, es compleix la segona condició. 
 
Pel que fa la tercera condició la concertació d’aquesta operació de crèdit queda 
condicionada a que quedi cancel·lada abans del 30 de juny de 2015. 
 
Vist l’informe de la Intervenció Municipal relatiu l’aprovació d’una operació de 
crèdit per finançar una part del romanent de tresoreria per a despeses generals 
negatiu de l’exercici 2011, per l’ import de 140.868,15 €. 
 
 
Fonaments de dret 
 
- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
- Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del 
títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes 
locals, en matèria de pressupostos. 
 
- Reial decret-llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten mesures 
extraordinàries per a la reducció del dèficit públic. 
 
- Llei 39/2010, de 22 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per 
l’any 2011. 
 
- Reial decret-llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria 
pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic.  
 
Resolució, 
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En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Aprovar la concertació d’una operació de crèdit, per l’ import de 
140.868,15 €, per finançar una part del romanent de tresoreria per a despeses 
generals negatiu de l’exercici 2011. 
 
Segon. Designar el senyor Eduard Lluzar López de Briñas, com a secretari 
general de la Corporació així com aquesta alcaldia per a la subscripció de la 
documentació que sigui necessària per a l’efectivitat dels anterior acord. 
 
Tercer. Comunicar la concertació d’aquesta operació al Departament 
d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya durant els primers deu 
dies del mes següent al de la seva formalització, segons el que disposa l’article 
4 de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril sobre procediments en matèria de 
tutela financera dels ens locals. 
 
Quart. Comunicar la concertació d’aquesta operació a la Central d’Informació 
de Riscos d’acord amb el que estableix l’article 55 Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals. 
 
 
10. APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA 
FISCAL NÚM.10, CORRESPONENT A LA TAXA D’OCUPACIÓ DE VIA 
PÚBLICA PELS CONTENIDORS DE RECICLATGE DE ROBA I OLIS. 
 
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 Mauri: 
“Bé, bona tarda, gràcies senyor alcalde. La motivació de fixar una taxa per 
l’ocupació de la via pública d’ús privatiu d’un negoci ve motivada perquè fins a 
dia d’avui no hi havia cap taxa que regules aquest ús de la via pública.  
Ens hem trobat que hi ha tantes empreses privades com fundacions que es fan 
passar per fundacions però que tenen ànim de lucre de transfons. Doncs 
demanen en nom del reciclatge col·locar contenidors per recollir roba i olis, 
però que darrera d’aquesta pràctica hi ha tot un ànim de lucre, hi ha tota una 
indústria que genera un ànim lucratiu com és la venda del cotó per quilos, com 
és la venda de les peces de roba que són utilitzables per peces, això vol dir que 
es revaloritza molt més que no pas per quilos, i com és per exemple l’oli que es 
recicla i que pot ser pel biocombustible o per fabricació d’altres materials 
derivats d’aquest material. Per tant doncs, veien que hi havia un buit legal i un 
buit fiscal, dic a nivell econòmic per aquesta ocupació de la via pública per ús 
privatiu i vam veure que era necessari marcar una taxa.  
Aquesta taxa respon a l’estudi que hem fet des del nostre departament per 
veure a quin preu es ven el quilo de cotó, a quin preu es venen les peces, i 
sobre això hem fet una mitja a la baixa, tampoc volem escanyar a ningú, però 
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tampoc volem regalar res a ningú, tampoc volem fer prevaricació i hem vist que 
la quantitat que ha dit el senyor secretari era una quantitat a la baixa, però 
raonable, perquè qualsevol empresa que vulgui fer negoci ocupant la via 
pública es pugui atendre a aquesta taxa.” 
 
 
 
Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“Sí, contenidors de roba sí que hem vist a Caldes històricament, d’oli no en tinc 
constància. No sé si hi ha alguna petició de posar-ne o no? Aquesta seria una 
pregunta. I l’altra és si hi ha contemplada algun tipus d’abstenció per les 
entitats sense ànim de lucre o ONG que puguin fer el mateix servei. Aquesta és 
la pregunta.” 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Sí, jo crec que ja ho ha respost el regidor amb les seves explicacions, 
clarament es tracta d’una taxa nova que fa referència a aquestes ocupacions 
de llarga durada. Només volíem preguntar si en algun moment aquest tipus 
d’ocupacions es pagaven a través d’alguna altra taxa o se’ls hi aplicava algun 
tipus d’altra taxa de manera menys adequada? O realment no n’hi havia cap 
que se’ls hi pogués aplicar i el buit no és perquè la que se’ls hi podia aplicar no 
era suficient o perquè realment durant tots aquests anys no hem pogut aplicar 
mai cap. Només era aquest matís, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, senyor Mauri, perdó que m’havia saltat la senyora Coll. Endavant.” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“No, és molt breu, en tot cas repetiríem en la pregunta que feia el senyor 
Olóndriz d’aquelles entitats que sí que són sense ànim de lucre i que recullen 
aquests productes per una finalitat social, si hi ha exempció, com s’actua?  I la 
segona pregunta que volíem fer és el criteri per quan es demana un espai, quin 
és el criteri per decidir donar permís per ocupar aquell espai? Per fer aquest 
tipus d’activitat?. Gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor Mauri: 
“Gràcies senyor alcalde, bé, qualsevol ocupació de la via pública que no tingui 
ànim de lucre i que tingui una finalitat social, no se li aplicarà aquesta taxa. 
Llavors, no existia cap regulació de taxa fiscal per aquesta ocupació, per tant 
és el que hem fet, regularitzar-ho, perquè no hi hagués cap buit ja que hi ha 
hagut dues demandes de negocis privats i ens hem vist amb l’obligació de 
poder regular-ho d’alguna manera, perquè quan hi hagi demandes poder fer un 
concurs públic probablement i que es pugui regular amb una taxa. 
Els criteris són lògicament sobre un sentit comú, que impedeixi el trànsit viari, 
que no impedeixi el pas a vianants i el que ordena una miqueta la via pública. 
Hi ha normatives d’ocupació de via pública en terrasses  de bars, amb quioscs i 
contenidors i sobre aquestes normatives hi ha unes explicacions lògiques com 
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que no impedeixi el pas dels vianants, que no impedeixi la circulació dels 
vehicles, etc. Vull dir, aquestes normatives estan a disposició de qualsevol que 
les vulgui consultar.” 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta [10 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); i del PPC (1); i 6 
abstencions de CIU (3); del PSC (2); i d’ICV-EUiA (1)], 
    

             ACORDA: 
 
Identificació de l’expedient 
 
Expedient de l’Àrea de Serveis Econòmics número 54/2012 relatiu a la 
modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 10 reguladora de la Taxa per l’ocupació 
de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, 
tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues. 
 
 
DICTAMEN: 
 
Antecedents 
 
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  estableix, en els seus articles 15 a 19, el 
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals 
reguladores dels tributs locals. 
 
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-
se simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició.  L’article 16.1 
del text legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a 
mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i 
d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 
 
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran 
de contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 
 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals 
resulta necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la 
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de 
complir la doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió 
dels tributs locals i alhora comunicació informativa amb els ciutadans. 
 
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General 
Tributària, i  l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals 
possibiliten que les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària 
general al règim d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió 
aquesta que justifica la proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les 
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modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General, redactada a l’empara 
de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del 
Règim Local. 
 
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances 
fiscals municipals obeeixen al compliment de les previsions normatives 
esmentades anteriorment. 
 
En l’informe tècnic econòmic a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, es posa de manifest el valor de mercat de la 
utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini 
públic local. 
 
S’ha verificat que l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu 
conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al 
que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals. 
 
En l’expedient hi consta la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria 
General i de la Intervenció. 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer.  Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal número 
10 reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb 
mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estíntols, 
bastides i altres instal·lacions anàlogues. 
 
Segon. Els acords definitius de modificació de l’Ordenança Fiscal o els acords 
provisionals elevats automàticament a definitius si s’escau es publicaran en el 
Butlletí Oficial de la Província juntament amb el text íntegre dels articles de 
l’Ordenança que es modifiquen segons s’indica en l’article 17 del text refós de 
la llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març i no entraran en vigor fins que s’hagi dut a terme aquesta 
publicació. 
 
Tercer.  Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors 
acords provisionals, així com el text complet de l’Ordenança fiscal que es 
modifica durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al 
de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Quart. Publicar l’anunci d’exposició pública dels acords provisionals de 
modificació de l’Ordenança Fiscal, en un diari de màxima difusió de la 
província. Durant el període d’exposició pública, qui hi tingui un interès directe o 
en resulti afectat, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei 



 

 46

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

reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març, podrà examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que 
estimi oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública, si no s’han 
presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
11. APROVAR PROVISIONALMENT EL PLA ESPECIAL DEL CATÀLEG DE 
MASIES I CASES RURALS DEL TERME MUNICIPAL 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 la senyora Garcia: 
“Gràcies, bona nit, respecte a l’expedient, no hem sabut trobar, o no sabem si 
és que no estava o no hi era al menys qual el vam revisar ahir. Per una banda 
sí que hem trobat la instància en la qual el senyor Jaume Serra lliura el Pla 
Especial de Catàleg, però en canvi no hem trobat la còpia del contracte de 
serveis i obres formalitzat pel senyor Jaume Serra redactor del Pla Especial de 
Catàleg. Seria possible que ens el féssiu arribar? O ens poguéssiu fer arribar 
una còpia? “ 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Sí, ho farem arribar, suposo que per l’import és una adjudicació directa, molt 
probablement, estic parlant de memòria. I, per tant, hi ha d’haver el Decret 
corresponent que ja us farem arribar. 
No hi ha més qüestions? Jo voldria agrair la feina de l’arquitecte que ha 
redactat aquest catàleg, el senyor Serra perquè creiem que ha fet una molt 
bona feina de recerca documental i una feina tècnica evidentment. Ha omplert 
un buit que de fet el nostre Pla General ens obligava a tenir aquest catàleg i al 
final si s’aprova definitivament aconseguirem tenir una bona eina amb l’objectiu 
de saber que és el que tenim quant a masies i cases rurals al nostre municipi i, 
sobretot, com s’han de protegir i amb quins paràmetres s’han de regularitzar els 
possibles canvis que hi hagi en aquests edificis amb l’objectiu de preservar-los 
perquè són patrimoni d’aquest poble i d’aquest país. Passem a la votació.”   
 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents [16 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); de CIU (3); del PSC 
(2); del PPC (1); i d’ICV-EUiA (1)], 
 

           ACORDA: 
 
Identificació de l’expedient 
 
Núm. d’expedient: TP402-2012-1 d’aprovació provisional del pla especial del 
Catàleg de masies i cases rurals de Caldes de Montbui. 
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DICTAMEN: 
 
 
Antecedents 
 
I.- L’alcaldia, mitjançant Decret 196/2012, de data 10 de febrer de 2012, va 
prendre la següent resolució: 
 
“Primer.- Aprovar inicialment el Pla Especial del Catàleg de masies i cases 
rurals del TM de Caldes de Montbui redactat per l’arquitecte Jaume Serra 
Malla. 
 
Segon.- Caldrà recaptar els informes als organismes afectats per raó de llurs 
competències sectorials tal i com es recull en l’informe de l’arquitecte municipal. 
 
Tercer.- Sotmetre el document aprovat inicialment a un tràmit d’informació 
pública pel termini d’un mes, mitjançant la publicació dels corresponents 
edictes al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, a un diari de gran difusió, al Web municipal i al Tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament. 
 
Quart.- Comunicar-ho als interessats.” 
 
II.- Dels organismes afectats per raó de llurs competències sectorial consten en 
l’expedient els informes de la Direcció General de Desenvolupament Rural, de 
la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme i de l’Agència 
Catalana de l’Aigua. 
 
III.- L’anunci d’aquest acord es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de 
data 7 de març de 2012, en el diari Ara de data 25 de febrer de 2012, en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 2 de març de 2012, en el 
tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el web municipal. 
 
IV.- Transcorregut el termini d’un mes d’exposició pública s’ha presentat una  
al·legació : 

 
El senyor Joaquim Ballarin Bargalló, en representació de la mercantil Otro 
Siglo, SL, ha presentat  al·legació en la que posa de manifest que en la fitxa 11 
s’ha detectat alguna incoherència i afirma que: 
 

a) Defineix quatre zones E1, E2, E3, E4. 
b) En l’apartat 2.3, en la descripció tipològica, no defineix la volumetria E4 

(sembla inclosa a E3) ni els usos admesos (4.1). 
c) A la regulació de les intervencions torna a aparèixer. 

 
Per tot això sol·licita que es defineixi amb claredat en els capítols 2, 3 i 4 la 
volumetria E4 o bé deixar clar que està inclosa a la E3.  
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V.- El senyor arquitecte Jaume Serra Malla, redactor del Pla Especial del 
Catàleg de Masies i cases rurals del terme municipal de Caldes de Montbui, va 
presentar, donant compliment a la sol·licitud del senyor Joaquim Ballarin 
Bargalló, les pàgines 3, 4, 5 i 6 de la fitxa 11 esmenades, que hauran de 
substituir a les que es van presentar inicialment. 
 
VI.- L’arquitecte tècnic municipal ha emès informe les conclusions del qual 
diuen literalment:  
 
“El pla especial urbanístic presentat conté la documentació mínima necessària 
per seguir la seva tramitació, en aquest cas, aprovació provisional i, en termes 
generals i als efectes urbanístics es considera susceptible de ser informat 
favorablement per quan els seus objectius coincideixen amb els que determina 
el POUM i la Llei d’urbanisme.” 
 
Fonaments de dret 
 

I. L’article 67.1.d) del Text refós de la Llei d’urbanisme (TRLU), aprovat 
per Decret legislatiu, 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 
3/2012, que preveu que es poden redactar plans especials 
urbanístics per la identificació i la regulació de les masies, cases 
rurals i altres edificacions. 

II. Article 85.1 del Text refós de la Llei d’Urbanisme que disposa que 
l’aprovació inicial i l’aprovació provisional dels plans urbanístics 
derivats que afecten al territori d’un únic municipi pertoquen a 
l’ajuntament corresponent. 

 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Estimar la al·legació presentada pel senyor Joaquim Ballarin Bargalló 
per definir amb més claredat les determinacions normatives de la fitxa núm. 11 i 
incorporar d’ofici les pàgines 3, 4, 5 i 6 de la fitxa 11 presentades pel tècnic 
redactor del pla especial i que hauran de substituir les presentades inicialment. 
 
Segon. Aprovar provisionalment el Pla especial del Catàleg de masies i cases 
rurals del terme municipal de Caldes de Montbui redactat per l’arquitecte 
senyor Jaume Serra Malla. 
 
Tercer. Elevar diligenciat l'expedient del Pla especial del Catàleg de masies i 
cases rurals del terme municipal de Caldes de Montbui a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva. 
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12. APROVAR PROVISIONALMENT EL PROJECTE DE MODIFICACIÓ 
PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL REFERENT 
AL CANVI DE QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA D’UNS TERRENYS 
DESTINATS A SISTEMES URBANÍSTICS EN LA URBANITZACIÓ FONT 
DELS ENAMORATS. 
 
Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Una breu intervenció perquè consti en acta, igual que amb l’aprovació inicial 
d’aquest projecte vam votar a favor, avui tornarem a fer el mateix amb 
l’aprovació provisional, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, moltes gràcies, passem a la votació.” 
 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta [15 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); de CIU (3); del PSC 
(2); del PPC (1); i1 abstenció d’ICV-EUiA (1)], 
    

           ACORDA: 
 
Identificació de l’expedient 
 
Expedient número TP202-2011-000006,  d’aprovació provisional del projecte de 
modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal referent al canvi 
de qualificació urbanística d’uns terrenys destinats a sistemes urbanístics en la 
urbanització Font dels Enamorats. 
 
DICTAMEN: 
 
Antecedents 
 
I.- El Ple de l’Ajuntament en data 28 de març de 2012 va aprovar inicialment el 
projecte de Modificació Puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
referent al canvi de qualificació urbanística d’uns terrenys destinats a sistemes 
urbanístics en la urbanització Font dels Enamorats. 
 
II.- L’anunci d’aprovació inicial es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya de data 23 d’abril de 2012 ( núm. 6113), en el Butlletí Oficial de la 
Província de 27 d’abril de 2012, en el diari Ara de data 18 d’abril de 2012 i en el 
tauler d’anuncis de l’Ajuntament. 
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III.- Durant el termini d’exposició al públic no s’ha produït cap al·legació ni 
reclamació. 
 
IV.- Amb data 23 de desembre de 2011 el Departament de Territori i 
Sostenibilitat va declarar la no-subjecció a avaluació ambiental de la 
Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal referent al canvi 
de qualificació urbanística d’uns terrenys destinats a sistemes urbanístics en la 
urbanització Font dels Enamorats de Caldes de Montbui. 
 
V.- En data 21 de març de 2012, el secretari general de l’Ajuntament va emetre 
informe definint el procediment per aprovar aquesta modificació puntual. 
 
 
Fonaments de dret 
 
Article 98 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei d’Urbanisme. 
 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme. 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Aprovar provisionalment la Modificació Puntual del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal referent al canvi de qualificació urbanística d’uns terrenys 
destinats a sistemes urbanístics en la urbanització Font dels Enamorats. 
 
Segon. Elevar diligenciat l'expedient de modificació Puntual del Pla                   
d’Ordenació Urbanística Municipal  referent al canvi de qualificació urbanística 
d’uns terrenys destinats a sistemes urbanístics en la urbanització Font dels 
Enamorats a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona per continuar 
amb la seva tramitació, i previ informe favorable d’aquesta Comissió Territorial i 
de la Comissió d’Urbanisme de Catalunya sigui aprovat definitivament pel 
conseller de Territori i Sostenibilitat.   
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13. DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET NÚM. 702/2012, DE 14 DE 
JUNY, RELATIU A L’APROVACIÓ OFICIAL DE XIFRES DE POBLACIÓ 
REFERIDES A L’1 DE GENER DE 2012. 
 
Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Donar compte de la xifra oficial de població a 1 de gener de 2012.  Aquí no cal 
que expliquem molta cosa, aquesta xifra és de 17.273 habitants, que són els 
que estaven registrats al nostre padró a data 1 de gener de 2012. He de dir que 
això són 87 persones més que l’any 2011 i que aquesta és la xifra de 
creixement més baixa que hem tingut des de l’any 2000.  
Des de l’any 2000 estem creixent de població. L’any 99 hi va haver un petit 
decrement, des del 2000 hem anat creixent de població, el gran augment de 
població va venir a partir del 2002 i va tenir el seu auge l’any 2004 (2003-2004) 
que vam créixer gairebé 1.300 persones en un any. Ara estem creixent a un 
ritme molt inferior -87 persones-, però malgrat tot la població de Caldes encara 
continua creixent. 
És un donar compte, per tant no passarem a la votació, però si volen fer algun 
comentari?. No?. Doncs seguirem.” 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament resta assabentat de l’acord següent: 
 
 
Identificació de l’expedient 
 
Expedient número SGGE201200036, relatiu a l'aprovació oficial de xifres de 
població referida a l’1 de gener de 2012. 
 
DICTAMEN: 
 
Antecedents 
 
En data 14 de juny de 2012, el Sr. Jordi Solé i Ferrando, Alcalde-President de 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui, ha dictat el Decret núm. 702/2012 on resol 
aprovar la revisió del Padró municipal de Caldes de Montbui amb el resultat de 
la xifra final de la gestió del padró de la Diputació de Barcelona de 17.273 
habitants, referida a l’1 de gener de 2012.  
 
A continuació es transcriu el contingut literal de l’esmentat decret: 
    

“DECRET NÚM. 702/2012 

Identificació de l’expedient 
Expedient número SGGE201200036, relatiu a l'aprovació oficial de xifres de 
població referida a l’1 de gener de 2012. 
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Antecedents 
I. D’acord amb la Resolució de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), de 17 de 
novembre de 2005, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments 
sobre la revisió anual del Padró municipal i sobre el procediment d’obtenció de la 
proposta de xifres oficials de població, els ajuntaments han d’aprovar la revisió 
dels seus Padrons municipals amb referència a 1 de gener de cada any, 
formalitzant les actuacions dutes a terme durant l’exercici anterior. 
 
 
II. En data 27 de març de 2012, l’Institut Nacional d’Estadística, mitjançant l’ofici 
presentat al registre d’entrada d’aquest ajuntament amb el número 003343, ens 
comunica la proposta de xifra de població a 1 de gener de 2012 de 17.267 
habitants. 
 
III. En el mateix escrit demana a aquest Ajuntament que trameti abans del dia 10 
d’abril un ofici en el qual s’especifiqui la xifra de població resultant de la revisió 
realitzada per aquesta Corporació municipal junt amb el fitxer C08033AI.012, 
còpia del padró complet a 1 de gener del qual s’hagi deduït aquesta, ajustat a les 
especificacions tècniques que es descriuen a l’apartat IV de la Resolució de 25 
d’octubre de 2005, de la Presidenta de l’Institut Nacional d’Estadística i del 
Director General de Cooperació Local per la qual es dicten instruccions tècniques 
als ajuntaments sobre la revisió anual del Padró municipal i sobre el procediment 
d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població.  
 
IV. L’Ajuntament va trametre aquesta xifra així com el fitxer corresponent. 
 
V. Posteriorment, mitjançant correu electrònic de data 23 de maig de 2012, l’INE 
ens ha manifestat la no conformitat amb aquest resultat numèric esmentat 
anteriorment i ha resolt una al·legació presentada per l’Ajuntament de Caldes de 
Montbui concretant la xifra de població a 1 de gener de 2012 en: 17.273 
habitants.  
 
VI. És necessari per tant corregir o presentar esmenes a l’expressada xifra o 
acceptar-la i aprovar-la  abans del 31 de desembre de 2012. 
 
VII. L’Ajuntament es mostra conforme amb aquesta xifra final de població que 
amb l’acceptació de les al·legacions pertinents ha concretat l’INE. 

Fonaments de dret 
- Article 21 1. a),b),d) i s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril. 
 
- Article 81 i concordants del Reial Decret 2612/1.996, de 20 de desembre, que 
modifica el reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals, 
aprovat pel Reial Decret 1690/1.986 d’11 de juliol. 
 
- Apartats IV, V, VI i concordants de la Resolució de 25 d’octubre de 2005, de la 
Presidenta de l’Institut Nacional d’Estadística i del Director General de 
Cooperació Local. 
 
- Apartats IV, V, VI i concordants de la Resolució de l’INE de 17 de novembre de 
2005. 
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Per tot això, i fent ús de les atribucions que la normativa em confereix, 

RESOLC: 
Primer. Aprovar la revisió del Padró municipal de Caldes de Montbui amb el 
resultat de la xifra final de la gestió del padró de la Diputació de Barcelona de 
17.273 habitants, referida a l’1 de gener de 2012.  
 
Segon. Trametre el present decret a la delegació provincial de l’Institut Nacional 
d’Estadística, junt, si escau, amb els corresponents fitxers. 
 
Tercer. Donar compte d’aquest decret en la propera sessió plenària que es 
celebri.” 

 
Fonaments de dret 
 
La Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 
 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Únic. Restar assabentats del Decret d’Alcaldia número 702/2012, dictat en data 
14 de juny d’enguany, pel qual es resol aprovar la revisió del Padró municipal 
de Caldes de Montbui amb el resultat de la xifra final de la gestió del padró de 
la Diputació de Barcelona de 17.273 habitants, referida a l’1 de gener de 2012.  
 
 
14. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 15/2012, 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. 
 
No hi ha intervencions. 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  [12 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); i de CIU (3); i 4 
abstencions del PSC (2); del PPC (1); i d’ICV-EUiA (1)], 
    

            ACORDA: 
Identificació de l’expedient 
 
Expedient número SEMC 15/2012, relatiu a la modificació de crèdits número 
15/2012 del pressupost municipal de l’exercici 2012, mitjançant crèdits 
extraordinaris. 
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DICTAMEN: 
 
Antecedents 
 
L’Àrea de Serveis Personals ha sol·licitat la realització de despeses que en el 
pressupost municipal de 2012 no hi ha crèdit previst. Per tant, l’expedient que 
es presenta té per objecte aprovar una modificació de crèdits mitjançant crèdits 
extraordinaris per un import total de 7.000,00 €. 
 
En la relació que s’acompanya, com annex, es detalla l’aplicació pressupostària 
de despesa que es crea, Conveni Associació Acció Cívica Calderina,  per tal 
d’atendre la necessitat exposada, la satisfacció de la qual no es pot demorar 
fins l’exercici següent. El finançament de l’aplicació pressupostària anirà a 
càrrec d’una baixa de crèdit de despesa d’una altra aplicació del pressupost 
vigent les dotacions de les quals es consideren reductibles sense pertorbació 
del servei respectiu. 
 
Vist l’informe de la Intervenció Municipal. 
 
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. 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 15/2012 del 
pressupost de l’Ajuntament de Caldes de Montbui de l’exercici 2012, mitjançant 
crèdits extraordinaris, per un import de 7.000,00 €, segons detall de l’annex, on 
s’especifica la  
 
previsió de la nova despesa, Conveni Associació Acció Cívica Calderina, i la 
seva font de finançament que és a càrrec de la baixa del crèdit de despesa de 
l’aplicació pressupostària 40 334 48029 Subvencions entitats culturals. 
 
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. 
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15. MOCIONS 
 
15.1 MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC, DE CIU, 
DEL PSC I D’ICV-EUIA AL PLE DE L’AJUNTAMENT RELATIVA AL 
TRACTAT SOBRE EL COMERÇ D’ARMES. 
 
L’alcalde llegeix literalment la moció. 
 
Pren la paraula el senyor Gaspar: 
“Bona nit, moltes gràcies, en primer lloc tal com ha fet l’alcalde, també voldria 
remarcar que aquesta és una moció que la presentem conjuntament diferents 
grups municipals a excepció del Partit Popular, a petició del grup local 
d’Amnistia Internacional. 
És una moció que ens hem fet totalment nostra per molts motius, però per no 
allargar-me excessivament m’agradaria així només dir algunes xifres, perquè 
són xifres que realment fan esgarrifar, i que ens haurien de fer reflexionar una 
mica a tots plegats. 
Segons Amnistia Internacional cada minut es mor una persona al món com a 
conseqüència d’un conflicte armat. El mercat armamentístic mou a l’any 640 
milions d’armes i 12.000 milions de bales. Aquestes 12.000 milions de bales 
representen que ens toquen 2 bales per cap a totes les persones del món. És 
així de bèstia. 
L’Estat Espanyol té comandes d’armament heretades de l’infame president 
Aznar  per un valor de 27.365 milions d’euros que s’han de pagar des de fa uns 
anys i s’han de pagar abans del 2025. aquest any per exemple ens tocarà 
pagar 2.370 milions d’aquests que he dit. Aquesta xifra significa un 2’7 % del 
PIB de l’Estat, gairebé el triple de la tisorada que les comunitats autonòmiques 
estan fent en despesa social.  
Cal preguntar-nos perquè un Estat suposadament civilitzat es gasta més en allò 
que mata a persones que no pas en allò que les cura o que les educa. Amb la 
ministra Chacón la despesa militar no només no ha disminuït, sinó que ha 
continuat creixent, va continuar creixent en el seu moment. I les vendes 
d’armes de l’Estat van créixer en un 400%. Si amb una ministra suposadament 
progressista, les xifres van anar així, què passarà amb l’actual ministre de 
defensa, el senyor Moranes que prové precisament directament de la lucrativa i 
indecent indústria de la guerra. Però si encara no fos prou, resulta que 
actualment no hi ha cap normativa internacional exhaustiva i jurídicament 
vinculant que regeixi el comerç d’armes. És a dir que el tràfic d’armes és molt 
més opac i molt menys transparent, està molt menys controlat que altres 
comerços molt més innocents aparentment com és el comerç d’aigua mineral 
per exemple o el de plàtans, que això fa poc va sortir al Telenotícies, els 
plàtans, la venda de plàtans i la venda d’aigua està molt més controlada que el 
comerç internacional d’armes. Per tant és per tot això i moltes coses més que 
donem suport a aquesta moció i esperem que ens faci reflexionar a tots 
plegats.” 
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Pren la paraula el senyor Galvan: 
“Gràcies, jo començaré per dir que no serem molt breus perquè la importància 
d’aquesta moció no ens permet estalviar en explicacions. 
A l’Estat Espanyol la societat civil, al Congrés vuit parlaments autonòmics, mig 
centenar d’ajuntaments, donen suport a un tractat internacional sobre comerç 
d’armes a prova de bales. Dilluns que ve, 2 de juliol de 2012 pot ser un dia 
històric, aquest dia comença a Nova York la conferència convocada per les 
Nacions Unides per adoptar un text que estableixi un tractat internacional sobre 
comerç d’armes. La conferència suposa la culminació d’un treball iniciat fa deu 
anys per ONG d’arreu del món demanant una regulació del comerç 
internacional d’armes que impedeixi que aquestes siguin utilitzades per 
cometre o propiciar greus violacions als Drets Humans o que puguin exacerbar 
conflictes i frenar la lluita contra la pobresa. Dimecres 27 de juny uns dies 
abans d’aquesta data, ahir concretament, la societat civil mundial ha demostrat 
de forma contundent la seva posició a favor d’un TSA surtin al carrer a ciutats 
com Nova York, Washington, Londres, Barcelona o Madrid per reclamar als 
seus governs que aprovin una regulació efectiva del comerç internacional 
d’armament. La campanya a favor d’un tractat de comerç d’armes que inclogui 
garanties pels Drets Humans liderada Espanya per Catalunya i a Catalunya per 
Amnistia Internacional, la Fundació per la Pau, Intermón Oxfam ha aconseguit 
les adhesions de nombroses ONG i personalitats públiques. Aquestes tres 
ONG han recollit presencialment o a través de les seves pàgines web més de 
40.000 signatures demanant al Govern Central i als dels països que són els 
principals exportadors d’armes que la conferència que comença la setmana 
que ve serveixi per aprovar un TSA eficaç i sòlid. Des del punt de vista de la 
societat civil el Tractat Internacional sobre Comerç d’Armes ha d’incloure una 
regla d’or, la garantia que no s’autoritzin transferències d’armes quan existeixi 
un risc substancial que puguin arribar a ser utilitzades per cometre o facilitar 
violacions i abusos de Drets Humans. Un tractat que incorpori aquesta garantia 
contribuiria decisivament a evitar nombroses violacions i abusos contra els 
Drets Humans ja que segons dades d’Amnistia Internacional prop del 60% de 
les violacions i abusos documentats en els seus informes tenen a veure amb 
l’ús d’armes. D’altra banda segons un informe Oxfam els conflictes armats 
costen a l’Àfrica 18.000 milions de dòlars a l’any.  La mateixa quantitat que 
reben en ajuts anualment. Cal tenir en compte que el 95% de les armes més 
utilitzades en els conflictes Africans els derivats del fusell  Kaláshnikov es 
produeixen fora del continent.  
Aquest impacte positiu que tindria el tractat per a la vida de milions de persones 
en tot el món, serà especialment important en el cas de les dones que han 
d’afrontar la destrucció o el robatori dels mitjans de subsistència que 
posseeixen en contextos de violència armada i que han estat objecte de la 
violència sexual en el marc dels conflictes armats. També pels nens soldats 
que encara existeixen al menys a catorze països del món.  
La societat civil espera que els seus representants polítics tinguin ara el coratge 
i la capacitat de lideratge per aprovar una regulació del comerç internacional 
d’armes que protegeixi els Drets Humans. 
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Segons Esteban Beltran director de la secció Espanyola d’Amnistia 
Internacional està clar que el comerç irresponsable i mal regulat d’armes 
fomenta greus abusos contra els Drets Humans i conflictes a tot el món. Ara 
podem revertir aquesta situació. 
Segons Rafael Sanchis director general d’Intermon Oxfam la manca de 
regulació de comerç d’armes fa que milions de persones es vegin obligades a 
fugir de casa seva, a més es deneguen serveis sanitaris i educatius i es 
destrueixen mitjans de subsistència condemnant molta gent a la pobresa.  
Jordi Armadans director de la Fundació per la Pau representant a Espanya 
d’IANSA sigles angleses de xarxa internacional d’acció sobre armes lleugeres, 
assegura que el món necessita un TSA sòlid que inclogui totes les armes 
convencionals, inclosa la munició. Un cop exposat això i entenent que ningú pot 
erigir-se amb portaveu d’Amnistia Internacional sense autorització expressa, el 
grup municipal de CiU vol fer esment que la moció ha estat presentada pel grup 
d’Amnistia Internacional a Caldes i, per tant, és la societat civil que es mou, que 
ens fa conscients de la situació i ens demana de prendre partit.  
Volem fer una observació sobre el filtre polític que imposa l’actual ROM a les 
iniciatives sorgides de la societat civil. Normalment aquesta mesura que fins 
avui ha semblat correcta a tots els grups polítics, esdevé paradoxal a l’hora de 
presentar mocions com aquesta. Aquesta proposta ha hagut de progressar com 
una proposta d’un grup polític, quan Amnistia Internacional no s’adscriu a cap 
ideologia política, no rep perquè així ho proposen els seus estatuts cap 
subvenció de cap institució política o administració pública per tal de garantir la 
seva independència, desmarcant-se així de qualsevol ideologia, de qualsevol 
focus de poder polític. Encara més delicat el fet que havent presentat instància 
a l’Ajuntament de Caldes de Montbui demanant explícitament que s’informés a 
tots els grups municipals de la presentació d’aquesta moció, no haguem tingut 
coneixement d’aquesta fins a la Comissió Informativa i ens hagi estat 
presentada com una iniciativa de grup municipal. 
Sense entrar a valorar l’oportunitat d’aquesta decisió, volem obrir un espai de 
reflexió sobre aquesta qüestió i emplacem al senyor alcalde a convocar una 
Junta de Portaveus on es posi a consideració la revisió del ROM per permetre 
que siguin directament les entitats que per mecanismes clars i objectius puguin 
presentar al Ple les seves mocions, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“En relació amb el prec que ha fet al final de la seva intervenció, dir que de fet 
això a la Comissió Informativa ja se’n va parlar i sembla ser que l’opinió 
majoritària era que no es podia obrir al menys de forma tant directa perquè sinó 
això podria ser un no parar mai de rebre mocions a dojo. Jo no vaig poder 
assistir a la Comissió Informativa però sembla ser que la conversa va anar per 
aquí.” 
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Pren la paraula el senyor Galvan: 
“En qualsevol cas era obrir un procés de reflexió per tornar-ne a parlar i valorar-
ho perquè el 90% dels ajuntaments on s’ha presentat aquesta moció, s’ha 
presentat directament, per tant es pugui valorar o valorar segons quins casos 
poder fer-ho així. Però vull dir que és una qüestió a parlar.” 
 
Pren la paraula el senyor Gaspar: 
“Ens ho estudiarem. La qüestió que es va parlar era que hi ha els grups 
municipals que és per on es pot canalitzar -com ha estat aquest cas-, i en tot 
cas el que es feia difícil era dir qualsevol entitat haurà de tenir un recolzament 
de x signatures al darrera, ens ho feia una mica molt més complicat i vam dir si 
fins ara hem funcionat bé d’aquesta manera, qualsevol entitat que ha volgut 
presentar una moció, l’ha fet arribar als diferents grups municipals, a qualsevol, 
en aquest cas entrar directament a l’Ajuntament i van parlar també de com fer-
ho arribar als diferents grups municipals. Doncs vam parlar, més o menys no 
vam acordar d’una forma oficial, però més o menys es va acordar que podíem 
continuar d’aquesta manera.” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“Gràcies, bé a nosaltres com que compartim plenament el que deia la moció, 
naturalment vam voler ser partícips de la presentació d’aquesta moció en el Ple 
municipal. Perquè en tot el món -i a vegades ja ho sabem tots-, val la pena 
recordar-ho i mocions com aquesta ens ajuden a fer-ho, s’han comès crims de 
guerra, homicidis, tortures i altres greus abusos de drets humans mitjançant el 
ús d’una gran varietat d’armes municions i equipament militar i de seguretat 
divers. Amb freqüència aquest subministrament de material es pot obtenir d’una 
forma il·limitada per part d’aquests que practiquen aquest tipus de crims, no? I 
al final el saldo són milers de persones assassinades, ferides, violades i 
obligades a l’asil, a fugir, a passar tot tipus de calamitats.  
Fa molt temps que Amnistia Internacional ve treballant demanant un tractat per 
controlar el comerç d’armes, sembla que aquest juliol d’enguany  s’obre una 
llum d’esperança, sembla que pugui haver-hi un possible acord en aquest sentit 
i aquesta moció presentada en aquest plenari crec que és un reforç a la 
necessitat d’un tractat pel comerç d’armes, no?  
En tot cas no em repetiré perquè s’han explicant moltes coses en aquest 
plenari i tampoc és qüestió d’allargar-ho, però sí que animaria als Calderins i 
Calderines que vulguin també a títol personal adherir-se que ho puguin fer a 
través de les entitats que ho estan promovent i tant personalment com a través 
de les webs d’aquestes, que puguin mostrar el seu recolzament perquè com 
més siguem, des de més llocs es digui més prenguem consciència de la 
necessitat de tenir un tractat sobre el comerç d’armes. Per tant nosaltres 
compartim plenament el text, gràcies.” 
 
Pren la paraula la senyora Romano: 
“Bé, en aquest cas ja sap que el grup Popular no valora les mocions que no 
siguin municipals i ja l’informo que aquest serà el meu tarannà a totes les 
mocions menys a la 15.4. Gràcies.” 
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Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“Naturalment m’adhereixo absolutament a la moció i a les teves paraules, a 
totes. Voldria dir algunes coses, recordar que ja s’ha recordat, que el negoci de 
la sang que és com s’anomena el negoci de les armes, fomenta la violació dels 
drets humans, afavoreix els conflictes armats i els agreuja en el cas allà on són. 
Que desgraciadament l’estat Espanyol, Espanya és el setè país al món en 
exportació d’armament, la qual cosa és una vergonya per tots nosaltres, ens 
sentim o no ens sentit part d’això que en diem Espanya, però hi estem implicats 
i que recentment en el Reial Decret 12/2012 del 25 de maig de liberalització del 
comerç i serveis públics, el Partit Popular estableix un nou mecanisme de 
suport a l’exportació d’armes que afavoreix encara més que aquest comerç 
vagi més enllà. Concretament en aquests moments l’Estat pot signar contractes 
d’exportació i no solsament de venda d’armes sinó d’instrucció i de formació en 
aquest aspecte. Ho introdueixo perquè penso que no s’havia comentat pels 
altres, totes les paraules evidentment. I recordar això que a la primera plana 
d’Amnistia Internacional podeu entrar i donar el vostre suport al mateix text que 
trobem aquí.” 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  [15 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); de CIU (3); del PSC 
(2); i d’ICV-EUiA (1); i una abstenció del PPC (1)], acorda la següent moció: 
    
 
Tenint en compte que des del 1989 hi hagut 128 conflictes armats en els quals 
hi hagut almenys 250.000 morts cada any i es calcula que cada any es 
cometen uns 300.000 homicidis en conflictes no armats, 
 
Reconeixent que l’absència de normes internacionals establertes de mutu 
acord per a la transferència d’armes convencionals amb la finalitat d’afrontar, 
entre d’altres, els problemes relacionats amb el comerç no regulat d’armes 
convencionals i la seva desviació al mercat il·lícit és un factor que contribueix 
als conflictes armats, al desplaçament de persones, a la delinqüència 
organitzada i al terrorisme, menyscabant la pau, la reconciliació, la seguretat, 
l’estabilitat i el desenvolupament econòmic i social sostenible, 
 
Considerant que en més del 60% de les violacions de drets humans 
documentades per Amnistia Internacional en una dècada es van utilitzar armes 
petites i lleugeres. 
 
Extremadament preocupats pel fet que nens i nenes soldat han participat de 
forma activa en conflictes en forces governamentals o grups armats no estatals 
en 19 països des del 2004. 
 
Considerant la destrucció d’infraestructura socioeconòmica i de mercats, la 
corrupció i el desviament de fons públics, que neguen a les persones 
empobrides assistència mèdica, aigua, aliments, habitatge i educació. 
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Acollint amb satisfacció el fet que al 2009 la comunitat internacional va acordar 
iniciar les negociacions per crear un tractat que regulés de forma efectiva el 
comerç internacional d’armes. 
 
Considerant especialment que la Resolució 64/48 de l’Assemblea General de 
l’ONU demanava als Estats membres de les Nacions Unides l’establiment d’un 
tractat “ferm i sòlid” per crear un instrument “eficaç” que contingui les normes 
internacionals comunes més elevades possible per a la importació, exportació i 
transferència internacional d’armes convencionals. 
 
Tenint en compte que al juliol del 2012 se celebrarà una conferència de 
negociació sobre un Tractat sobre el Comerç d’Armes (TCA). 
 
Per tots aquests motius els grups municipals d’ERC, de CiU, del PSC i d’ICV-
EUiA proposen al Ple de l’Ajuntament de Caldes de Montbui que adopti els 
següents ACORDS: 
 
Primer. Demanar al Ministre/a d’Afers Exteriors del Govern d’Espanya que 
s’asseguri que el Tractat sobre el Comerç d’Armes (TCA) inclou: 
 

I. Una “Regla d’Or” del Dret Internacional dels Drets Humans i el Dret 
Internacional Humanitari que prohibeixi que s’autoritzi una 
transferència d’armes, quan existeixi un risc substancial que les 
armes objecte de la transferència s’utilitzaran per cometre, o facilitar 
que es cometin, violacions greus del Dret Internacional dels Drets 
Humans i el Dret Internacional Humanitari. 

II. Una cobertura exhaustiva que inclogui controls sobre totes les armes, 
municions, armament i materials connexos, i sobre totes les 
transferències. 

III. Regulacions sòlides en els sistemes de concessió de llicències, 
transparència i presentació d’informes. 

 
Segon. Fer una crida al govern espanyol perquè utilitzi tots els mitjans 
diplomàtics a la seva disposició per contactar amb tots els governs i s’asseguri 
que les qüestions esmentades en el punt anterior s’inclouen en el TCA. 
 
Tercer. Fer una crida especial a la Xina, Rússia, Estats Units d’Amèrica, Regne 
Unit, França, Turquia, Austràlia, Índia, Indonèsia, Sud-àfrica, Mèxic, la Unió 
Europea, Brasil, Nigèria i Egipte perquè utilitzin la seva influència per garantir 
que el TCA inclou el elements esmentats en el punt 1. 
 
Quart. Comunicar aquests acords al Ministeri d’Afers Exteriors, als governs que 
figuren en la llista del punt 3 a través de les ambaixades a Espanya i a Amnistia 
Internacional Catalunya. 
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15.2 MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ERC AL PLE DE 
L’AJUNTAMENT EN DEFENSA D’UN SISTEMA PÚBLIC DE SALUT 
GRATUÏT PER A TOTHOM. 
 
L’alcalde llegeix literalment la moció. 
 
Pren la paraula la senyora Grau: 
“Bé, bona nit a tothom, des del grup municipal d’Esquerra denunciem totes les 
retallades que està patint la sanitat, fent que la població malalta encara vagi 
més ofegada econòmicament i és que el problema el tenim amb la reforma 
sanitària que s’està aplicant. Que amb una millor gestió realment útil 
s’estalviarien molt més que no amb el nou model sanitari que potencia la 
privatització de la sanitat. Existeixen moltes mesures de lògica comuna que 
podrien aplicar com per exemple les compres a l’engròs que tots sabem que els 
preus sempre surten més ajustats i que la distribució fos en els propis centres 
sanitaris. Però són mesures que no interessen i que ni tant sols els hi ha passat 
pel cap. O bé una altra mesura seria també la de reduir els costos amb 
armament com dèiem a  la moció que acabem d’aprovar.  
El nou model incentiva econòmicament els professionals que facin menys 
ingressos i donin més altes o menys derivacions a especialistes, i per què? 
Doncs com ha passat a Palma de Mallorca que ja han tancat dos hospitals 
crònics i pal·liatius que tenien.  
El que preocupa és que aquestes mesures són més del mateix, perjudica als 
més necessitats, a la gent gran, a malalts crònics i amb un doble abús, el del 
govern Català aplicat des de dissabte passat el tiquet moderador o anomenat 
també l’euro per recepta o millor dit l’euro per medicament, i el que el juliol 
s’aplicarà de l’Estat Espanyol.  
Sense parlar ja del discurs xenòfob amb l’exclusió de l’atenció integral als 
immigrants no regularitzats limitant-la a urgències, embarassos i menors de 
divuit anys. No veuen que així s’incrementen les visites d’urgències i que les 
malalties amb una prevenció i amb un tractament adequat surten més barates? 
I és que segur que hi hauria moltes conseqüències i hi haurà moltes 
conseqüències de la contrareforma sanitària i segur que aquí no s’acabarà 
perquè són processos llargs, sense anar més lluny ahir al vespre la ministra de 
sanitat Ana Mato ja va anunciar la llista de gairebé 500 medicaments que 
quedaran exclosos del catàleg públic i que entrarà en vigor a principis del mes 
d’agost i segons va dir: amb això dóna per acabada la primera fase de la 
reforma sanitària. Per això des d’Esquerra creiem que si no es canvien les 
prioritats invertint més en sanitat, educació i recerca i menys en armes i 
infraestructures estèrils, estem posant la base del final de la societat del 
benestar.” 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Moltes gràcies, aquesta moció que avui presenta el grup municipal d’Esquerra 
Republicana, en alguns elements es sembla a una que es va presentar a 
l’anterior Ple, hi ha alguns arguments que nosaltres vam esmentar en aquell 
moment, que avui no tornarem a repetir. L’única cosa que volíem esmentar és 
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que en relació als acords bàsicament estem d’acord amb tots. Que una de les 
mesures com l’exclusió de l’assistència sanitària dels joves majors de 26 anys 
sense contracte laboral, diria que pel tràmit que s’està fent hi estan treballant 
els grups parlamentaris a Madrid de Convergència i Unió i d’Esquerra 
Republicana, crec que és una mesura que es tirarà enrere. Si més no, ara 
també ho estàvem comentant amb la companya. També és cert que hi ha un 
dictamen de la Generalitat que sí que diu clarament que aquestes mesures 
vulneren les competències de la Generalitat. De moment no hi ha hagut acord 
del govern per interposar recurs d’inconstitucionalitat, en això també compartim 
els acords. I en relació a l’acord sisè, Convergència i Unió ja va donar suport en 
el seu dia al Pacte Nacional per a l’Immigració i vostès saben que aquesta 
mesura que demanen no s’aplicarà a Catalunya, no s’exclourà a ningú de la 
sanitat.  
En relació a l’acord setè i vuitè en relació a l’euro per recepta i sent un element 
nou que es va posar sobre la taula recentment, sí que ens agradaria esmentar i 
és amb el que estem en contra en relació a aquesta moció, un dels objectius 
del Departament de Salut és garantitzar la utilització eficient dels medicaments, 
la qualitat de la prescripció i l’optimització dels recursos que el sistema sanitari 
destina a la prestació farmacèutica. Per aconseguir millorar la qualitat de la 
prescripció i dispensació cal disposar d’instruments i procediments 
automatitzats que contribueixin a esmentar la seguretat en l’ús dels 
medicaments i aquestes millores també tenen un cost significatiu.  
La Llei d’acompanyament de pressupostos del 2012 aprovat el 14 de març 
preveu una nova taxa que té per objectiu sufragar les despeses de prescripció, 
es tracta d’una taxa administrativa que els ciutadans hauran d’abonar a les 
oficines de farmàcia per cada recepta que tinguin a càrrec del Servei Català de 
la Salut. Les receptes que tinguin un preu inferior a 1’67 euros queden 
exemptes d’aquesta taxa. Quan el ciutadà va al seu metge se li lliura un pla 
terapèutic, en el qual consten els medicaments que ha de prendre d’acord amb 
les indicacions mèdiques pertinents. El ciutadà haurà de pagar un euro per 
cada vegada que se li dispensi un medicament, per tant aquesta taxa es paga 
per cada recepta que normalment coincideix amb un envàs de medicament. En 
cap cas els pacients pagaran més de 61 euros l’any, per tant els pacients 
crònics com a màxim pagaran uns cinc euros al mes. Queden exempts 
d’aquesta taxa col·lectius determinats per la Conselleria de Benestar i Família, 
que per raons de renda no serien tributaris de l’aportació. Salut en cap cas 
decideix qui queda exclòs d’abonar la taxa, s’estima que quedaran exclosos 
unes 130.000 persones. La mesura que ja s’ha començat a aplicar, s’aplicarà a 
totes les oficines de farmàcia de Catalunya i es preveu que amb aquesta 
mesura s’aconsegueix un estalvi de 100 milions d’euros l’any, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor Ortega: 
“Gràcies senyor alcalde, bona nit. No tinc res a afegir del que ja posa la pròpia 
moció. Només vull manifestar el nostre suport a aquesta moció i que no estem 
d’acord -com diu a la moció- a aquesta reforma encoberta del sistema públic 
sanitari. El nostre posicionament es podria resumir en el punt número 9 on diu: 
“els poders públics han d’assegurar i promoure una prestació sanitària 
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universal, pública, de qualitat i gratuïta” nosaltres creiem que qualsevol 
retallada en sanitat o ensenyament és un pas enrere en els drets fonamentals i 
per tant el nostre suport és total en aquesta moció, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“Les retallades en els serveis públics essencials o bàsics -que nosaltres 
considerem que es produeixen des del govern de l’Estat i també des del govern 
de la Generalitat -responen a una idea predeterminada o clara de canvi de 
model social i de l’estat del benestar. Alguns diran que és premeditada i 
estudiada, altres diran que respon a una manera de veure el món i només cal 
veure a qui posen al davant de cada un dels Departaments, d’on provenen i 
evidentment quines idees tenen.  
Per tant, vull afegint-me ja que tot el que s’ha dit és el que jo també penso. 
Només vull denunciar aquesta no tant encoberta, perquè és ja descarada 
retallades que s’estan fent des dels dos governs i que afecten el que deia els 
serveis essencials de la societat,” 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  [12 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); del PSC (2); i d’ICV-
EUiA (1); i 4 abstencions de CIU (3); i del PPC (1)], acorda la següent moció: 
 
ANTECEDENTS  
El Govern de l’Estat va aprovar el Real Decreto-Ley 16/2012 on s’ s’exclou de 
l’assistència sanitària pública a totes aquelles persones que no podran 
acreditar la condició d’assegurat, i especialment als joves majors de 26 anys 
sense contracte laboral i a les persones immigrades en situació irregular. Amb 
aquest decret, es crea una barrera d’accés a un sistema públic i universal de 
salut, que pot comportar greus problemes en termes de salut pública i genera 
conflictes deontològics entre els professionals sanitaris. 
 
Per altra banda, aquest Real Decreto-Ley 16/2012, s’ha aprovat sense tràmit 
parlamentari i sense llei de rang superior, lesionant drets garantits per la pròpia 
constitució i els tractats internacionals signats per part de l’Estat espanyol. 
 
El Real Decreto-Ley 16/2012 vulnera l’article 42.4 de l’Estatut, que obliga als 
poders públics a garantir la qualitat del servei i la gratuïtat de l’assistència 
sanitària pública ..." i en l’article 23 pel qual es garanteix el dret a totes les 
persones a accedir en condicions d'igualtat i gratuïtat als serveis sanitaris de 
responsabilitat pública, i també vulnera la Llei 21/2010 del 7 de juliol, en els 
articles 1 i 2, d’Accés a l’Assistència Sanitària de Cobertura Pública.  
 
El Real Decreto-Ley 16/2012 és una clara invasió competencial del Govern de 
l’Estat respecte al Govern de la Generalitat de Catalunya, que en el seu Decret 
178/1991 considera el dret a la sanitat com un dret universal. 
 
Catalunya seguirà pagant un doble peatge si manté l’euro per recepta i alhora 
aplica les mesures imposades per l’Estat espanyol. 
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Per tot això, sol·licitem al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER. Mostrar la disconformitat amb la reforma del Sistema Nacional de 
Salut que ha efectuat el Govern de l’Estat mitjançant el Real Decreto-Ley 
16/2012, de 20 d'abril, de medidas urgentes para garantitzar la sostenibilidad 
del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y Seguridad de sus 
prestaciones.  
 
SEGON. Instar al govern de l’Estat a derogar aquest Decret perquè vulnera el 
dret bàsic de les persones a la protecció de la seva salut, perquè vulnera 
normatives de rangs superiors, perquè representa un risc per a la salut 
comunitària, perquè provoca un augment de les despeses sanitàries i perquè 
discrimina per raó d'origen i condició. 
 
TERCER. Instar al Govern de la Generalitat a denunciar aquesta reforma 
encoberta del sistema públic de salut. 
 
QUART. Instar al Govern de la Generalitat que garanteixi el transport sanitari no 
urgent gratuït per als desplaçaments de les persones que hagin de rebre 
tractaments continuats i periòdics. 
 
CINQUÈ. Instar al Govern de Catalunya a que interposi un recurs 
d’inconstitucionalitat contra el Real Decreto Ley 16/2012 per invasió de les 
competències pròpies establertes per l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. 
 
SISÈ. Reafirmar el compromís en el contingut del Pacte Nacional per a la 
Immigració que reconeix la universalitat de les polítiques, els serveis i les 
prestacions per a totes les persones empadronades a Catalunya i el seu accés 
als serveis públics. 
 
SETÈ. Instar al Govern de la Generalitat a deixar sense efecte l’article 41 de la 
llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de 
creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics, que fa referència 
a la creació de la taxa sobre els actes preparatoris i els serveis accessoris de 
millora de la informació inherents al procés per a la prescripció i dispensació de 
medicaments i productes sanitaris mitjançant l’emissió de receptes mèdiques i 
ordres de dispensació. Ja que el conegut com a euro sanitari suposarà una 
doble imposició en la ciutadania de Catalunya a l’hora d’adquirir medicaments. 
 
VUITÈ. Instar al Govern de la Generalitat a mantenir-se sota aquests principis i 
a explorar noves vies de finançament basades en mesures fiscals equitatives 
per a la sostenibilitat de l’estat del benestar o dels serveis bàsics fonamentals, 
com podrien ser la restitució de l’impost de successions i donacions, 
l’establiment d’un impost sobre els dipòsits de clients de les entitats de crèdit o 
la imposició sobre la generació elèctrica d’origen nuclear. 
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NOVÈ. Reafirmar el compromís de que els poders públics han d’assegurar i 
promoure una prestació sanitària universal, pública, de qualitat i gratuïta. 
 
 
15.3 MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIU AL PLE DE 
L’AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI DE SUPORT AL CORREDOR 
DEL MEDITERRANI.  
 
L’alcalde llegeix literalment la moció. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“En aquest cas passo la paraula al grup que ha presentat la moció, senyora 
Taulats.” 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Molt bé, moltes gràcies per fer la lectura de la moció. Aquesta és la primera 
moció que presenta el grup municipal de Convergència i Unió en aquest 
Plenari. Aquesta -com vostès veuen- és una moció de partit, que es presenta 
en d’altres ajuntaments. Nosaltres al moment de fer la seva lectura algun 
company deia: “home canviem-la una mica perquè surt massa la paraula 
Espanya” surt massa Espanya, i ara rellegint-la, quan ho feia el senyor alcalde 
pensava que era veritat, i encara surt massa i m’explicaré: tenim un petit 
sentiment de contradicció perquè al final el que estem fent amb aquesta moció 
és instar, demanar a l’Estat que doni resposta a una necessitat evident del 
nostre territori i en aquest sentit nosaltres l’única cosa que afegiríem en relació 
al contingut de la moció, en el contingut dels acords, és que sigui com sigui 
hem de ser nosaltres que hem d’assolir els nostres propis objectius i que ningú 
com a país ens ha de donar res, perquè ja ens ho hem més que guanyat i 
prova d’això també són un conjunt de dades que volíem a més a més -i ho dic 
seriosament-, volíem mirar la importància de l’exportació del nostre territori per 
donar rellevància a la moció també per Caldes i també per la Comarca, perquè 
ens agradaria que la nostra companya del Partit Popular també si sumés. 
No hem tingut temps d’arribar a tant detall, però donaré unes quantes dades 
sobre Catalunya per donar més contingut al sentit de la moció, sobre la nostra 
capacitat exportadora: en l’últim any de març de 2011 a març de 2012 les 
exportacions Catalanes han crescut un 6’3% i les exportacions que es fan en el 
marc de la Unió Europea doblen les de la resta del món. Per tant el nostre 
mercat prioritari és la Unió Europea. Però més concretament dintre de la Unió 
Europea, aquestes es concentren a Alemanya, França i Itàlia. Aquesta 
capacitat exportadora l’hem d’acabar de potenciar amb aquestes 
infraestructures. Hem estat cercant com deia aquestes dades de la comarca i 
tant bon punt les trobem també les farem arribar. Creiem que serviran de prova 
de la importància que pot tenir per a la recuperació econòmica de Catalunya la 
millora de les infraestructures per reforçar la capacitat exportadora del nostre 
país, gràcies.” 
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Pren la paraula el senyor Gaspar: 
“Moltes gràcies, bé, del Ple del mes passat també vam aprovar una altra moció 
on es demanaven responsabilitats per una construcció sense criteri d’aquell 
gasoducte, ho recordareu, Martorell - Figueres on es feia ben evident la mala 
gestió, la mala planificació i la mala priorització que en fa l’Estat de les 
infraestructures. És per això que donem suport a aquesta moció, per les raons 
que acaba de comentar ara la portaveu de Convergència hi donem suport per 
exigir al govern de l’Estat racionalitat i màxima rendibilitat en les inversions que 
es fan, a l’hora de planificar-les i que deixin de malbaratar els diners com estan 
fent i continuen fent en aquests moments.  
A Espanya per posar xifres com he fet abans amb l’altra defensa de la moció, 
és el segon país del món amb més quilometres de tren d’alta velocitat, després 
de la Xina. I té, a més a més, el doble d’aeroports que Alemanya tot i que té el 
mateix trànsit aeri.  
I si em permeteu allà a Espanya diuen que no són nacionalistes, però a tot el 
món aquests trens es diuen tren d’alta velocitat o tren de gran velocitat menys a 
Espanya que es diuen “Alta Velocidad Española”. Espanya té molts més 
aeroports, més quilometres d’autopista i de trens d’alta velocitat que Alemanya, 
França, Itàlia i Gran Bretanya, però l’ús que en fa d’aquestes infraestructures 
és molt inferior i a vegades gairebé nul, com és el cas dels aeroports de 
Castelló, de Ciudad Real, segons quines línees de tren d’alta velocitat que hi 
van quinze passatgers o autopistes que van buides o són totalment deficitàries.  
 
Aquest model incoherent, perquè s’ha de definir a aquesta manera de planificar 
les infraestructures, tal com deia el catedràtic Germà Bel no és nou d’ara, i 
encara que sembli broma no ho és. Ell defineix que té un clar origen genètic en 
els Espanyols, en els seus llibres -que valen la pena i els hi recomano- 
argumenta amb proves que des de  Felip V ja al 1720 va definir una estructura 
molt concreta de les infraestructures que havia de tenir l’Estat i fins ara, fins al 
2012 de moment tots els governs siguin del PP o siguin del PSOE  han seguit 
fil per randa aquest criteri. Aquest mapa que va teixir Felip V l’any 1720 i 
malgrat ser evident que seguir per aquest camí ens porta a la ruïna com ja 
gairebé estem. Es continuen fent barbaritats en inversions com el tren d’alta 
velocitat que porta a Extremadura i a Galícia quan Portugal ja ha dit que no el 
voldrà connectar. I com la tossuderia de continuar apostant pel corredor 
ferroviari central tant ara amb el PP com abans també el PSOE també el 
defensava. Quan sabem que tota mínima lògica i sentit comú primaria abans el 
Corredor Mediterrani com així ho fan des d’Europa.  
En aquests moments no ens podem permetre fer inversions amb deliris de 
grandesa ni de fatxenderia, no són moments per plantejar inversions ruïnoses 
com seria el corredor central, recordeu que xifres així grosses diuen que només 
foradar els Pirineus gairebé seria el mateix cost que el tram Català que tindria 
aquest corredor. Tal com deia no són moments per plantejar aquestes 
inversions ruïnoses, només amb la voluntat de premiar unes comunitats 
amigues com pretén la ministra Pastor ni per cosir el nacionalisme Espanyol 
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amb fils d’acer com així es referia l’exministra Magdalena Alvarez quan parlava 
del tren d’alta velocitat.  
Ara és l’hora de saber prioritzar allò que és estrictament necessari i allò que 
realment pugui ajudar a la reactivació econòmica del país i el Corredor 
Mediterrani en tenim nombroses proves, amb una connexió tal com diu també 
la moció, directa al port de Barcelona, és una d’aquestes infraestructures 
totalment necessàries i realment productives. Una infraestructura que es 
defensa tal com deia des de Catalunya, però sobretot i també d’una forma 
claríssima des de les institucions Europees. Ja comença a ser una mica 
malaltissa la dèria aquesta dels Espanyols de debilitar Catalunya i els Països 
Catalans tant com poden. Ho han fet històricament i sistemàticament i en tenim 
proves recents amb la Llengua, però en el marc econòmic també i també 
evidentment en infraestructures. 
Fa pocs dies sentia que el Conseller Mas Colell afirmava que sense el Dèficit 
Fiscal que patim a Catalunya, el tram Català d’aquest Corredor Mediterrani ens 
el podríem finançar directament des de Catalunya. Doncs segons la darrera 
enquesta del CEO jo el que li dic al Conseller és que ara ja som la majoria 
social que reclamava al President Mas per aventurar-nos en un referèndum 
d’independència. L’única pregunta que jo faria a Convergència és a què 
esperem? Ja som la majoria, tirem-ho endavant sisplau.” 
 
 
Pren la paraula el senyor Ortega: 
“Bé, gràcies de nou, com abans poc més a afegir del que parla la moció i el que 
s’ha dit, el nostre suport serà total en aquesta moció també, creiem que és una 
infraestructura fonamental pel desenvolupament del nostre país i, per tant, el 
nostre vot serà favorable, gràcies.” 
 
 
Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“Si, el meu suport als acords de la moció. No entraré en el debat de tot el que 
heu dit uns i altres, perquè ens allargaríem excessivament i prefereixo centrar-
me en el suport tot dient que no és l’única infraestructura que necessita el país. 
No necessitem només grans infraestructures sinó petites infraestructures 
ferroviàries que ens portin, que ens permetin crear una connectivitat entre les 
poblacions grans i mitjanes d’aquest país, ja està.” 
 
      
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  [15 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); de CIU (3); del PSC 
(2); i d’ICV-EUiA (1); i una abstenció del PPC (1)], acorda la moció següent: 
 
Atès que el Corredor Mediterrani està format per una sèrie d’infraestructures 
ferroviàries que es relacionen amb grans nodes d’activitat econòmica i de 
transport, en què es concentra una part fonamental de les operacions 
d’importació i exportació del país. 
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Vist que el Corredor Mediterrani és la part de l’eix transeuropeu que connecta 
el nord d’Àfrica amb el centre d’Europa amb un recorregut paral·lel a la costa 
mediterrània, des d’Algesires fins a la frontera francesa tot passant per les 
comunitats autònomes d’Andalusia, Múrcia, País Valencià i Catalunya. 
  
Vist que la importància del Corredor Mediterrani està determinada pel pes 
econòmic de les regions que travessa, especialment Catalunya i el País 
Valencià, per la connexió dels Ports i per la seva connexió amb la frontera 
francesa i la resta d’Europa. 
  
Atès que el nombre total d’habitants del Corredor Mediterrani supera els 18 
milions de persones, això vol dir que 4 de cada 10 espanyols viu en una de les 
regions del corredor. 
  
Atès que un 40% del teixit empresarial espanyol se situa al Corredor 
Mediterrani essent Catalunya la regió amb més densitat empresarial seguida de 
les Illes Balears i el País Basc.  
Vist que el Corredor Mediterrani és un eix prioritari a Catalunya per tal de donar 
confiança a la seva economia i poder mantenir i incrementar el volum de les 
seves exportacions.  
Atès que les institucions i les empreses catalanes fa més de 15 anys que es 
preparen per rebre trens europeus. 
  
Vist que tot i que l’Eix Mediterrani és un dels més utilitzats de l’estat, el 60% del 
trànsit terrestre de mercaderies,  i un dels que té un nombre més gran 
d’infraestructures en servei, encara requereix una sèrie d’actuacions per 
convertir-se en un sistema suficientment organitzat, racional i eficient, que 
estableixi l’estructura funcional de l’Arc Mediterrani com a macro regió 
econòmica. 
  
Atès que la Comissió Europea, en la revisió de la Xarxa Central Transeuropea 
de Transport (Core Network), va decidir considerar el Corredor Mediterrani 
infraestructura prioritària, deixant fora el Corredor Central, projecte faraònic i 
que el Govern espanyol defensa sense cap lògica econòmica. 
  
Atès que el Consell de Ministres de Transports de la Unió Europea va 
ratificar la xarxa de 10 corredors ferroviaris europeus prioritaris, que inclou el 
corredor mediterrani i atlàntic i va descartar la demanda del govern espanyol 
d'incloure el corredor central a la xarxa bàsica europea, el passat 22 de març 
de 2012. 
  
Atès que el Comissari de Transport, Siim Kallas, arran d’una interpel·lació 
parlamentària de l’eurodiputat de CIU, Ramon Tremosa, ha demanat al Govern 
espanyol que concentri la inversió en infraestructures en els corredors 
ferroviaris Mediterrani i Atlàntic, projectes que aporten un valor afegit 
considerable, com és l’acabament dels corredors fonamentals per vincular de 
manera més eficaç i directa els mercats. I ha afegit que “tenint present l’actual 
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situació de les finances a l’Estat, és de vital importància realitzar un anàlisis 
cost-benefici plenament transparent de tot nou projecte d’infraestructures”, 
referint-se a la previsió del pressupost espanyol per construir l’AVE a Galicia. 
  
Atès que en el moment actual, en el qual els recursos són limitats, és 
imprescindible donar prioritat a aquells projectes que siguin rendibles i que 
ofereixin un retorn des del punt de vista econòmic i social, com és el cas del 
Corredor del Mediterrani. 
  
Atès que Catalunya no es troba sola defensant el Corredor del Mediterrani, sinó 
que també té el suport del País Valencià, Múrcia i la part oriental d’Andalusia, a 
banda de la FERRMED, la Comissió Europea i el Consell d’Europa. 
  
Atès que Catalunya no pot perdre aquesta oportunitat de convertir-se en una 
plataforma de referència a nivell del Mediterrani, cal que Govern, partits polítics 
i societat civil es mantinguin units i treballin per aconseguir que aquesta 
infraestructura  fonamental per al nostre desenvolupament econòmic es faci 
realitat, el més aviat possible. 
  
Per tot l’esmentat anteriorment, al ple de la Corporació PROPOSEM que 
s’adoptin els següents ACORDS: 
 
Primer.- Exigir al Govern de l’Estat a dur a terme de forma urgent i prioritària 
totes aquelles actuacions que optimitzin la utilització de la xarxa existent, 
contribueixin a la ràpida instal·lació de l’ample internacional i millorin la 
connectivitat dels ports, nodes logístics i els principals centres industrials. Entre 
aquestes actuacions es proposa: 
  

-          La immediata licitació i adjudicació dels accessos ferroviaris i 
per carretera definitius al nou moll Prat del Port de Barcelona. 
-          Accelerar urgentment les obres necessàries per tal que el Port 
de Tarragona tingui connexió ferroviària en ample internacional per al 
transport de mercaderies fins la frontera francesa. 
-          Procedir a finalitzar la construcció del desdoblament de la 
connexió ferroviària entre Tarragona i Vandellós, per tal que estigui 
en servei l’any 2013. 
-          Procedir a instal·lar amb la major celeritat un tercer rail en el 
tram de Figueres a Portbou. 

  
Segon.- Instar a l’Estat espanyol que reconegui d’una vegada per totes que el 
Corredor Mediterrani és el corredor ferroviari prioritari per l’Estat espanyol i una 
infraestructura bàsica per Catalunya i Europa. 
 
Tercer.- Donar trasllat d’aquesta moció a tots els grups polítics parlamentaris 
catalans, espanyols i europeus. 
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15.4 MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA I DE LA 
QUAL EL GRUP MUNICIPAL D’ERC PRESENTA UNA ESMENA 
TRANSACCIONAL AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI 
DEMANANT QUE S’OBRI UN NOU GRUP DE PRIMER D’ESO A L’INSTITUT 
MANOLO HUGUÉ.  
 
L’alcalde llegeix literalment la moció. 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“El primer que anava a dir és que hi havia dues petites esmenes que havia 
proposat el grup d’Esquerra Republicana, i referent a això vull dir que a tots els 
grups ja se’ls havia comunicat  i que per part nostre com a  representants de la 
moció estem d’acord en incloure-les. Nosaltres defensem la moció amb les 
dues esmenes acceptades proposades per Esquerra.” 
 
Pren la paraula el senyor Gaspar: 
“En tot cas i perquè quedi constància en l’acta, les dues modificacions que 
s’han fet són res. Són molt curtetes, però entenem que eren necessàries.  
En el  segon paràgraf quan parla de deu famílies així en general, volíem 
precisar que han estat deu famílies que no han pogut accedir a la primera 
opció, entre elles cinc que han estat derivades a instituts de fora de Caldes. 
Aquesta és la primera esmena que volíem fer i la segona esmena és en el 
segon acord que parla de traslladar aquest acord al IES Manolo Hugué, el 
Consell Escolar Municipal, al Departament d’Ensenyament de la Generalitat i 
volíem afegir també a l’Escola Pia ja que també és una de les parts afectades. 
Són aquestes dues esmenes que hem volgut incloure en aquesta moció.” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“Bé, gràcies, en tot cas la primera era una puntualització i la segona nosaltres 
preveiem explicar-ho al Consell Escolar que fa tothom, perquè el contingut de 
la moció demana l’aula de més al Manolo Hugué, però absolutament cap 
problema per descomptat d’incloure-li. Aquest és el motiu d’acceptar les dues 
esmenes. 
Fa pocs dies vam saber que en lloc de set grups necessaris pels nostres joves 
a Caldes de primer d’ESO només tindríem sis grups i això s’aconseguia 
incrementant les ràtios de 35 alumnes per classe. En la moció expliquem tots 
els problemes que pot portar en la qualitat de l’ensenyament que puguin donar-
se en aquests primers d’ESO perquè expliquem tant com que els espais no 
estan adequats per tenir aquesta capacitat d’alumnes, com també el que 
suposa en detriment del treball de docència en aquests grups. Sabem que els 
dos centres afectats no estan d’acord amb aquest increment i han demanat que 
es creï aquest setè grup, en el Consell Escolar Municipal també d’aquesta 
setmana es va plantejar aquesta qüestió i es va acordar com a Consell Escolar 
Municipal també enviar un posicionament, una carta demanant aquest setè 
grup de primer d’ESO.  
Nosaltres creiem que també era important que el Plenari prengués 
posicionament davant d’aquesta situació que va en contra de la qualitat de 
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l’ensenyament al nostre poble. Són moltes les qüestions, fa poc en un Plenari 
la Xarxa de centres d’educació de Caldes va plantejar o va explicar-nos tot el 
seu manifest i van explicar cada una de les retallades que està patint l’educació 
aquí a Caldes. Aquesta és una altra més, però no per això creiem que hem 
d’estar d’adonar-nos perquè sí -perquè ja ens està bé-, sinó tot el contrari, que 
hem de ser capaços de reivindicar que aquests alumnes que començaran 
primer d’ESO aquest curs vinent han de tenir la qualitat necessària perquè 
puguin rebre una docència adequada. Un ensenyament adequat.  
És per això que fem aquesta petició al Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat perquè prevegin aquest setè grup de primer d’ESO. Hem d’esperar 
a veure si aquesta moció rep el recolzament del Ple? Si hi ha altres accions 
que s’han emprès per altres vies i aconseguim que realment puguem tenir 
aquest setè grup de primer d’ESO tant necessari pel nostre poble, gràcies.” 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
Malgrat que ens farem pesats, cal considerar el que ja hem comentat 
reiteradament sobre la situació econòmica del govern de Catalunya i el pes 
dels deutes del govern de la Generalitat. Ja hem explicat que l’única partida del 
pressupost que s’ha incrementat aquest 2012 justament és el retorn dels 
crèdits, que estem hipotecats pel deute del tripartit fins el 2108 i que l’any 2012 
s’ha destinat un 70% del pressupost entre les 3 conselleries: ensenyament, 
salut i benestar social, mentre que en el pressupost del 2010 era de 69%, per 
tant, és una mostra de la clara priorització del govern actual de la Generalitat. 
 
Però repetim que no hi ha més recursos, si volem que hi hagi de recursos i 
aprofito per respondre al portaveu del grup d’ERC recordant-li que el suport 
social al pacte fiscal és encara superior, major al 70% i amb aquest compromís 
Convergència es va presentar a les eleccions. La construcció d’un centre 
escolar a Catalunya té un cost de 4M€, cada dia marxen a Madrid 45 M€ que 
no tornen, cada dia a Catalunya amb els nostres propis diners podríem 
construir 10 noves escoles, emplacem, si es vol, que aquestes coses siguin 
possibles a que el grup municipal del PSC incideixi en la seva direcció nacional 
perquè hi hagi un acord explícit i clar en relació amb la posició del seu partit 
amb el pacte fiscal, d’aquesta manera disposarem dels recursos necessaris per 
donar resposta a les necessitats del país. 
 
Pren la paraula la senyora Guiteras: 
“Esquerra Republicana de Catalunya donarà suport evidentment, ja que el 
nostre partit sempre ha treballat per una educació universal i de qualitat. 
Perquè els nostres infants, adolescents, joves i menys joves puguin formar-se i 
ser educats en les condicions més favorables possibles. 
Bé, tal com diu la moció, les condicions més favorables són les d’espai, les 
d’ordre i les de pedagogia i penso que és important recordar-les perquè 
afectaran, aquestes mesures, a totes aquestes condicions. Pel que fa a l’espai, 
ens referim a la capacitat de les aules, per què? Perquè les aules dels centres 
de secundària tant els centres de secundària de Caldes de Montbui com de la 
resta de poblacions estan pensades per 30 alumnes. Afegir-hi cinc alumnes 
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més vol dir que aquestes aules o aquests alumnes seuran excessivament junts, 
seuran tant junts que al professor li serà impossible passar entre les taules. 
Aquest fet què provoca?  Una mica de desordre perquè els alumnes estaran 
més a prop, per tant hi haurà més tendència a parlar i que el professor no pugui 
atendre les necessitats educatives de cadascun dels adolescents, perquè no 
tots tenen el mateix ritme d’aprenentatge i aquest ritme d’aprenentatge es 
controla d’un amb un, però és clar, si el professor no hi pot arribar pas que ho 
pot controlar. Per tant amb aquesta explicació ja us he explicat els tres punts. 
 
Des de l’Ajuntament ja hem pres alguna mesura perquè com que els directors 
ja n’estaven informats i nosaltres també que els grups serien de 35 alumnes, el 
que hem fet ha estat una carta al Director de Serveis Territorials perquè es 
repensés aquesta decisió i que els grups tornessin a ser de 30 alumnes tal com 
havien dit en un principi. Ells ja sabien que posar quatre grups de primer d’ESO 
a l’institut Manolo Hugué  era difícil per la capacitat  i, per tant, ja tenien previst 
el mes de març de posar-hi un mòdul, així ens ho van fer saber, però com  que 
va haver aquesta nova decisió de fer els grups, que els grups podien arribar 
fins a 36 alumnes, van decidir que els grups de primer d’ESO de Caldes de 
Montbui fossin de 35 i per tant ja no calia posar-hi cap mòdul, de manera que 
amb aquests tres grups al Manolo Hugué i els altres tres de l’Escola Pia ja n’hi 
havia prou i no calia afegir-hi res més.  
 
 
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 la moció següent: 
 

Atès que el Govern català aplica l'ampliació de la ràtio als grups de primer 
d'ESO i crea sis classes de primer de ESO enlloc de set, contra el que era 
previst i necessari.  

Atès que aquest fet ha provocat que 10 famílies no puguin accedir a la primera 
opció de centre entre elles 5 que han estat derivades a instituts de fora de 
Caldes de Montbui.  

 Atès que això suposa que en lloc de tenir  7 grups de primer de ESO amb 30 
alumnes, ràtio que s'ha mantingut fins ara, el curs 2012/2013 tindrà 6 grups de 
35 alumnes (tres a l'Institut Manolo Hugué i tres a l'Escola Pia).  

Atès que aquest increment de ràtio suposa disminuir considerablemente la 
qualitat de l’ensenyament. 

Atès que en dedicar més temps a mantenir un ambient de treball acceptable, el 
professor/a podrà dedicar menys temps a la docència efectiva. 

Atès que aquest increment de ràtio comporta problemes d’espai a les aules. 
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Atès que l’increment de ràtio excessiva que impedeixi l'atenció a la diversitat 
dels alumnes de secundària i disminueixi l'atenció individualitzada que 
requereixen els alumnes. També fa palès el problema d'espai que suposa, en 
encabir 35 alumnes en aules pensades per a 30 places. 

Es proposa que el Ple de l’Ajuntament, 
 
ACORDI 
 

1. Demanar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat que es 
mantingui la ràtio de 30 alumnes i s’obrin 7 grups de primer de ESO. 

 
2. Traslladar aquest acord, al IES Manolo Hugué, Departament 

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, al Consell escolar 
municipal i l’Escola Pia. 

 
 
15.5 MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLE 
DE L’AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI PER COMMEMORAR EL 
DIA INTERNACIONAL DE L’ORGULL HOMOSEXUAL, TRANSSEXUAL I 
BISEXUAL.  
 
L’alcalde llegeix literalment la moció. 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“Avui dia 28 de juny es commemora el dia internacional de l’orgull homosexual, 
transsexual i bisexual. Llavors creiem interessant portar a aprovar aquesta 
moció. No repetiré el que ja s’ha pogut llegir en el text de la moció. El que sí 
que diré és que en els darrers anys hem estat capaços de viure en un país 
capdavanter quant a drets de les persones LGTB i últimament estem patint un 
retrocés vergonyós quant als drets de les persones i en contra de la seva 
llibertat sexual o patint discriminació per raó d’opció sexual i o orientació de 
gènere. Ens semblava interessant que el Plenari es posicionés en aquest sentit 
avui 28 de juny en els acords que portem en la pròpia moció, però 
especialment volem demanar que no tirem passes endarrere quant a la llibertat 
en aquest país i que en tot cas el que hem de fer és tirar passes endavant en 
aquest que també són drets humans, gràcies.” 
 
Pren la paraula la senyora Aznar: 
“Hola bona nit, seré breu, des del grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya ens adherim a aquesta moció perquè entenem que el col·lectiu 
d’homosexuals, transsexuals i bisexuals ha estat històricament discriminat, 
perseguit i castigat sense cap mena de treva ni respecte vers els més mínims 
drets humans. És cert que en molts països aquesta realitat comença a tractar-
se amb la naturalitat i la normalitat que ha de ser, és a dir, amb respecte. Però 
encara queda molta feina a fer, especialment a molts altres països on 
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malauradament l’orientació sexual de les persones no és només tabú sinó que 
es pot arribar a tipificar com a delicte castigat fins i tot amb la pena de mort. 
Entenem que l’orientació sexual és una opció de caràcter totalment personal i 
que no hauria de repercutir en la vida social d’aquestes persones. És la seva 
realitat i cal respectar-la, perquè tenen tot el dret del món a créixer, formar-se i 
desenvolupar-se en un marc de convivència i d’igualtat d’oportunitats en tots 
els àmbits. Sense discriminació per motius d’orientació sexual ni de cap altra 
mena.” 
 
 
Pren la paraula el senyor Galvan: 
“Sí, tornem a moure’ns en el camp dels drets humans i tornem a no ser breus i 
a intentar explicar-ho bé. 
Malgrat els avenços de les últimes dècades, alguns estats Europeus no 
reconeixen legalment les relacions entre persones del mateix sexe ni 
garanteixen els mateixos drets que a la resta. Els països com Letònia, Lituània, 
Bulgària, Croàcia, Sèrvia, Hongria, Moldàvia o Rússia és habitual la vulneració 
del dret de la llibertat d’expressió i reunió de lesbianes, gais, bisexuals, 
transgènere, intersexuals, anomenats LGBTI aquestes persones també veuen 
freqüentment vulnerats els seus drets humans en àmbits com l’educació, 
ocupació o la salut. Aquestes prohibicions afavoreixen un entorn d’hostilitat 
contra aquestes persones. Les persones LGBTI s’enfronten a nombrosos atacs 
verbals, físics i campanyes homòlogues liderades per representants de partits 
polítics i personatges públics o religiosos, que deriven una gran hostilitat social 
fomentades en ocasions per mitjans de comunicació. Els crims d’odi contra 
aquestes persones suposen una vulneració clara dels seus drets humans. 
Per l’exposa’t creiem que donar suport a qualsevol col·lectiu perquè es pugui 
expressar en llibertat i reivindicar els seus drets, sigui quina sigui la seva 
condició, sempre que aquesta expressió no conculqui els drets d’altres 
col·lectius o persones, és obligació de qualsevol institució pública democràtica.” 
 
 
Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“Sí, total suport, torno a coincidir amb les teves paraules d’una amb una i totes 
plegades. Malauradament hem de recordar que malgrat la legislació que ens 
afecta s’ha avançat força en aquest país. La realitat és que encara hi ha molt 
camí per fer, i com deia la Montserrat, que potser s’estan fent passes enrere 
des de declaracions de polítics i religiosos en aquest país, però en països veïns 
com deies tu també, i en països llunyans la cosa també està molt pitjor, per tant 
seguirem, continuarem treballant i recordant aquest fet tot el temps que faci 
falta i sempre que sigui necessari.” 
 
 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, doncs passem a la votació de la moció.”          
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En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  [15 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); de CIU (3); del PSC 
(2); i d’ICV-EUiA (1); i una abstenció del PPC (1)], acorda la moció següent: 
 
Atès que el dia 28 de juny es commemora el dia Internacional de l’Orgull 
Homosexual, Transsexual i Bisexual, amb motiu de la revolta, l’any 1969, a 
Nova York (EUA). 
Atès que aquest dia també té l’objectiu de promoure accions de sensibilització 
per lluitar contra la discriminació per raó d’opció sexual i/o orientació de gènere 
arreu del món. 
Atès que l’any 2005 es va aprovar la llei 13/2005 que reforma la llei del 
matrimoni i el converteix en igualitari.  
Atès que el 26 de març de 2007 un grup d’experts en drets humans va fer 
públic un document, conegut com Principis de Yogyakarta, en que es 
demanava l’aplicació de la legislació internacional en drets humans a les 
qüestions d’orientació sexual i identitat de gènere i en el que es declarava que 
les lleis que penalitzen l’homosexualitat i/o identitat de gènere, violen el dret 
internacional de no discriminació i el de viure sense violència i tortura, així com 
el dret a la privacitat, a l’accés a la justícia i a no ser detingudes arbitràriament. 
Atès que l’Estatut de Catalunya estableix que la competència en l’ensenyament 
li correspon a la Generalitat de Catalunya. 
Atès que el Parlament Europeu va declarar l’homofòbia com un temor i una 
aversió irracional contra les persones que tenen una opció sexual no 
heterosexual i que està basada en prejudicis als que compara amb el racisme o 
la xenofòbia. 
Atès que es calcula que cada dos dies alguna persona és agredida al món per 
actes violents vinculats a l’homofòbia i transfòbia, i, Amnistia Internacional 
denuncia que en més de 70 països es persegueix a les persones per aquestes 
raons i en 8 països encara existeix la condemna a mort. 
Atès que diverses teories psicològiques descriuen aquesta por amb el terme 
prejudici sexual per referir-se a totes les actituds negatives basades en 
l’orientació sexual i la identitat de gènere, sempre relacionades amb la 
intolerància i la discriminació. 
Atès que vivim en un dels països del món capdavanters en drets LGTB, gràcies 
a les polítiques dels governs d’esquerres i de progrés del President Pasqual 
Maragall i Mira, José Montilla i Aguilera, i, de José Luis Rodríguez Zapatero; i, 
malgrat aquestes polítiques seguim patint discriminació. 
Atès que lamentablement, un membre destacat de la cúria eclesial espanyola 
va carregar recentment en la seva homilia, retransmesa per la televisió pública 
estatal, contra l'homosexualitat i el dret de les persones homosexuals, fet que 
posa de manifest una vegada més la realitat social sobre aquest tema que 
encara arrossega molts prejudicis entre determinats col·lectius de la societat, i 
que tenen efectes molt negatius especialment sobre lesbianes, gais, bisexuals i 
transsexuals que sovint pateixen discriminacions i menyspreu. 
 
Vistes totes les raons exposades anteriorment, 
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El Grup Municipal del PSC, proposa a l'Ajuntament en Ple, l'adopció dels 
següents ACORDS: 
 
Primer: Sumar-nos a la celebració del dia de l’Orgull LGTB. 
 
Segon: Promoure el reconeixement i l’acceptació de la diferència sexual i 
d’identitat de gènere com un dret irrenunciable per aconseguir la igualtat. 
 
Tercer: Instar a totes les institucions públiques i jurídiques per actuar davant les 
agressions per raó d’opció sexual i/o identitat de gènere. 
 
Quart: Instar al Parlament de Catalunya que trameti i aprovi definitivament la 
Llei contra la homofòbia i transfòbia, tal com havia iniciat el govern d’esquerres 
i de progrés del President José Montilla i Aguilera. 
 
Cinquè: Demanar a la Conselleria d’Ensenyament l’aplicació d’un protocol per a 
la prevenció i la detecció de casos d’assetjament per raons d’homofòbia i 
transfòbia a les escoles, així com mantenir els temes relatius a les persones 
LGTB i la lluita contra l’homofòbia i transfòbia a l’assignatura d’educació per a 
la ciutadania. 
 
Sisè: Fer una crida als sindicats per a que en el procés d’elaboració de 
convenis col·lectius s’introdueixin clàusules de protecció i no discriminació per 
opció sexual i identitat de gènere en l’àmbit laboral. 
 
Setè: Donar suport al matrimoni igualitari, i instar al PP que retiri el recurs 
d’inconstitucionalitat. Les persones LGTB mereixen la dignitat i igualtat que 
qualsevol altra persona. 
 
Vuitè: Reconèixer la tasca de les entitats locals que han treballat i treballen pels 
drets del col·lectiu LGBT. 
 
Novè: Fer arribar aquests acords al Consell Nacional de Lesbianes, Gais, 
homes i dones Transsexuals i Bisexuals de Catalunya i a l’Àrea per a la igualtat 
de tracte i no discriminació de les persones lesbianes, gais, transsexuals i 
bisexuals (LGTB) del Departament de Benestar Social i Família de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
 
 
 
 
15.6 MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ERC AL PLE DE 
L’AJUNTAMENT SOBRE LA UNITAT LINGÜÍSTICA DE LA LLENGUA 
CATALANA. 
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L’alcalde llegeix literalment la moció. 
 
Pren la paraula la senyora Guiteras: 
“D’acord, moltes gràcies. Des d’Esquerra Republicana de Catalunya defensem 
aquesta moció i l’hem portat per aprovar perquè no es pot atemptar tant contra 
la llengua i menys contra la nostra, ja està prou dèbil. Bé, llegits tots els últims 
atemptats que ha sofert, jo voldria remetre o des del nostre grup ens voldríem 
remetre a paraules de diferents institucions. Si ens remetem a l’Institut 
d’Estudis Catalans que és la màxima institució filològica de la Llengua 
Catalana, en el seu diccionari diu que el Català és la Llengua Romànica 
parlada a Catalunya, a la major part del País Valencià, a les Illes Balears, a la 
Franja de Ponent, a la Catalunya Nord, Andorra, a la ciutat Sardà de l’Alguer i a 
la comarca Murciana del Carxe.  
Si tot això ens ho diu l’Institut d’Estudis Catalans potser ens hauríem de 
començar a creure que la Llengua Catalana és una i no cal donar-li mil noms. 
És veritat que es parla de diferent manera segons la zona, però és la mateixa 
llengua. I això ho hauríem de respectar, perquè això ho diu una entitat prou 
autoritzada. 
Una altra autoritat que ha parlat en aquest sentit és la Universitat de Zaragoza 
que ha sortit a la defensa del Català de la Franja, criticant l’ús del terme 
“Aragonès Oriental” el professorat de l’àrea de filologia Catalana de la 
universitat de Zaragoza han fet pública la seva preocupació per la presentació 
del avantprojecte de Llei de les llengües d’Aragó. Consideren il·lògic legislar 
sobre una llengua sense nom que es presenta amb el circumloqui d’Aragonès 
Oriental.  
I ja per acabar em remeto a les paraules d’en Joan Veny el dialectòleg per 
excel·lència de la Llengua Catalana en què ens diu: “s’ha dit que el Català és 
una de les llengües més unitàries de la Romania, efectivament aquesta és la 
impressió que treu un lector de la nostra literatura medieval o un  escorcollador 
dels nostres documents, les diferències que s’hi observen estan en funció de la 
cronologia de la reacció més que de la procedència geogràfica dels autors. De 
tota manera la desagregació ja existia aleshores en la llengua col·loquial, si bé 
en escassos reflexos en el codi escrit. La força centrífuga de la llengua ha 
actuat al llarg dels segles afavorida per factors d’ordre intern i extern. Avui és 
un fet ostensible la fragmentació dialectal del Català, sense però que malmeti el 
sentiment d’unitat de la llengua que persisteix malgrat les porfidioses fal·làcies 
dels qui contra la ciència i la història s’entesten a dividir el que és un sol cos.” 
Bé, dit això, només demanar que no s’atempti més contra la Llengua Catalana.” 
 
 
 
 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Molt bé, gràcies, atenent que aquesta és la darrera moció d’aquest Ple, 
aprofitaríem per fer un breu comentari en relació amb el tema mocions d’aquest 
Ple del mes de juny.  
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En una Comissió Informativa vam comentar que seria important fer arribar al 
Govern municipal les mocions prèvies a la convocatòria de la Comissió 
Informativa, perquè d’aquesta manera era més fàcil no haver de fer cap 
modificació de tràmit. Nosaltres ho vam fer així, la nostra va quedar 
descuidada, però es va incloure sense cap problema amb una rectificació de la 
Comissió Informativa. Clar des de la convocatòria de Comissió Informativa a la 
convocatòria del Ple hem passat de tres a sis mocions, en concret aquesta 
última a nosaltres fins i tot se’ns havia escapat a la Comissió Informativa i la 
vam veure en el moment del Ple. Si ho poguéssim fer millor aniria molt bé 
perquè nosaltres ens sentiríem molt còmodes subscrivint-nos en aquesta moció 
i en altres moments a altres i si posem una mica més d’ordre en aquest tema, 
això ens ajudaria molt. Només afegiríem, no cal que ho fem ara, perquè l’altre 
dia vam provocar una mica d’enrenou i no sé si ho volem tornar a provocar. 
Només ho deia a tall de comentari perquè quedés constància. 
També voldríem dir que afegim al text que han anomenat, la Sentència que ha 
emès aquesta setmana el Tribunal Suprem en relació amb l’anul·lació de certs 
articles del Decret 181/2008 pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
del segon cicle d’educació infantil i que afecta justament a l’edat de 3 a 6 anys 
on el desenvolupament de la llengua és molt important. I també potser com a 
contraposició de la situació que s’esmenta negativa, dir que alguns 
representants del Partit Popular s’han mostrat contraris i han discrepat dels fets 
que s’han succeït. Malauradament alguns estan en procés d’expulsió del seu 
partit, però han mostrat públicament la seva discrepància i això és positiu. 
Una altra cosa, el Govern Balear ha hagut d’allargar tres mesos el termini per 
les sol·licituds de la llengua vehicular en les escoles perquè només, i tot i així 
és molt, però només el 14% dels pares havien demanat que fos en Castellà, la 
qual cosa per ells devia representar un fracàs i han hagut d’allargar tres mesos 
més el termini. Només volíem dir això, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, dir-li que aquesta moció es va presentar a la Comissió Informativa, 
que hi ha un Certificat del senyor secretari que així ho corrobora, i que de fet el 
que ha quedat històricament és que les mocions s’han d’entrar abans de la 
Informativa per poder-les repartir a la Informativa i crec que ha estat el cas de 
totes aquestes sis mocions, totes han estat entrades i estaven dintre de l’ordre 
del dia o si més no es van repartir en el moment de la Informativa que això és 
el que s’havia de fer.” 
 
Pren la paraula el senyor Gaspar: 
“S’ha d’enviar abans de la Informativa perquè pugui constar a la Informativa, o 
com a molt s’accepta que es presenti a la mateixa Informativa perquè a la 
Informativa se sàpiga les mocions que van a Ple. Hi ha una setmana per 
pensar-les, debatre-les i fins i tot esmenar-les i moltes vegades fins i tot les 
acabem consensuant i esmenant aquí al mateix Plenari com hem fet avui amb 
la moció del PSC sobre el Manolo Hugué. Podem canviar-ho si volem, si estem 
tots d’acord, però em sembla que tampoc cal, i això una mica si em permet, va 
en contradicció amb la petició que heu fet abans, és a dir si les hem d’entrar 
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tant anticipadament i tant reguladament perquè tots les tinguem, si obrim les 
portes a que tothom pugui entrar mocions, ho faríem encara més difícil, no? 
Però és un comentari i prou.” 
 
Pren la paraula el senyor Ortega: 
“Gràcies, no diré res, poc més que afegir del que posa ja en el text de la moció i 
rebutjar qualsevol atac a la Llengua Catalana i em sembla que no és la primera 
moció que aprovem en defensa de la Llengua Catalana i sempre nosaltres hi 
hem donat suport i ara no serà diferent. El nostre suport serà total en aquesta 
moció, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“Sí, dir a la regidora del PP que si es pensa que això no afecta a Caldes està 
molt, molt equivocada. Però no ens esforcem perquè no ens entendran mai. No 
ho volen entendre. No aconseguiran de totes maneres, no ho aconseguiran 
perquè són pocs, són molts menys del que sembla. Ara potser estan 
envalentits i es pensen no sé ben bé què, però us ho asseguro que no ho 
aconseguiran. No ho han aconseguit altres molt més ferotges, què han 
d’aconseguir aquests, de cap manera.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, gràcies, doncs passem a la votació d’aquesta darrera moció.”                       
 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  [15 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); de CIU (3); del PSC 
(2); i d’ICV-EUiA (1); i una abstenció del PPC (1)], acorda la moció següent: 
 
Atès que el català és la llengua pròpia de Catalunya, del País Valencià, de les 
Illes Balears, de la Catalunya Nord, de la Franja de Ponent i de l’estat 
d’Andorra. 
 
Atès que l’Ajuntament de Caldes de Montbui s’ha caracteritzat sempre per 
defensar l’ús de la llengua pròpia i comuna, independentment que es parlin 
altres llengües que enriqueixen la nostra ciutat des del respecte i la tolerància. 
 
Atès que l’Ajuntament de Caldes de Montbui ha defensat amb fermesa la 
immersió lingüística a les escoles i que tots els nens i nenes han d’estudiar en 
català independentment de la seva llengua familiar. 
 
Considerant molt greus els atacs que rep la llengua catalana des de diferents 
àmbits i que volen esquarterar la unitat de la llengua catalana així com 
minoritzar-ne el seu ús. 
 
Considerant que el govern de les Illes Balears ha obert una batalla lingüística 
de primer ordre focalitzada entre altres aspectes en la decisió de dividir els 
alumnes segons la llengua en què vulguin estudiar, eliminar el català com a 
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requisit en l’administració pública, obrir la porta a castellanitzar els topònims, 
així com la progressiva castellanització dels mitjans públics de comunicació. 
 
Considerant que el govern del País Valencià ja fa anys que posa traves a la 
normalització de la llengua catalana, entre altres amb la voluntat de no poder 
veure de manera recíproca les televisions TV3 i Canal9. 
 
Considerant que el govern d’Aragó nega la possibilitat que la població 
catalanoparlant de la Franja de Ponent pugui estudiar la seva llengua amb 
normalitat. I el que és més greu: ha definit la llengua que es parla a les 
comarques de la Franja –actualment unes 50.000 persones a les comarques de  
la Matarranya, el Baix Cinca, la Llitera, la Ribagorça, el Baix Aragó i el Baix 
Aragó–Casp- com la “llengua aragonesa de la part oriental”, una idea que es 
podria considerar de genocidi lingüístic. 
 
Per tot això el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya demana al 
Ple de l’Ajuntament de Caldes de Montbui que prengui els següents acords: 
 
 

• Defensar la unitat de la llengua catalana a tots els territoris que la tenen 
com a llengua pròpia. 

 
• Mostrar el rebuig a qualsevol mesura que posi traves als ciutadans dels 

diferents territoris dels Països Catalans a poder viure en la seva llengua 
materna i pròpia amb normalitat. 

 
• Fer arribar els continguts d’aquesta moció als governs de Catalunya, les 

Illes Balears, el País Valencià, i als seus respectius parlaments; així com 
també a les entitats Òmnium Cultural, Acció Cultural del País Valencià, 
Obra Cultural Balerar i Iniciativa Cultural de la Franja. 

 
• Donar suport al Correllengua 2012 com a instrument reivindicatiu de la 

societat a favor de la plena normalització en l’ús social de la llengua 
arreu dels territoris de parla catalana i a favor de la seva unitat.  

 
• Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats en organitzar 

el Correllengua i aportar la infraestructura i l’ajuda necessària per al bon 
desenvolupament de les activitats programades.  

 
 
 
 
16. RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA DICTADES DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ 
ORDINÀRIA. 
 
Des del número 603, de data 23 de maig de 2012, fins al número 718, de data 
19 de juny de 2012. 
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17. DESPATX ORDINARI 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt relacionat amb la moció que acabem d’aprovar, i us ho dic davant de 
l’atac que darrerament és constant de la Justícia Espanyola a la nostra 
Llengua, la Llengua pròpia d’aquest país, posant en dubte que la llengua pròpia 
de Catalunya ha de ser la llengua vehicular a les institucions d’ensenyament, 
dir-los que el Govern municipal no pensa canviar la seva política en les seves 
escoles municipals, escoles bressols, escola de música, taller d’art i que per 
tant el Català seguirà sent òbviament la Llengua vehicular de l’ensenyament a 
les nostres escoles municipals per moltes sentències que hi hagi, perquè ens 
veiem legitimats per la raó, per la història, per la realitat i també si m’ho 
permeten ens veiem legitimats per aquestes enquestes que ens diuen que 
cada vegada, ja som majoria els que pensem que ja n’hi ha prou de tanta 
tonteria, si m’ho permeten, i que el que hem de fer és deixar que els tribunals 
Espanyols tinguin jurisdicció sobre el nostre país. Els tribunals Espanyols i el 
govern Espanyol. 
Passo a paraula al senyor Gaspar.” 
 
Pren la paraula el senyor Gaspar: 
“Molt breu, en tot cas volia informar que ja s’ha posat a disposició de la gent el 
mecanisme de participació que ja vam estrenar l’any passat, que vam fer un 
període de prova, perquè la ciutadania pugui participar, pugui votar diferents 
grups de música que actuaran en el marc de la Festa Major a l’espai que és el 
parc de l’Estació. Com ja vam fer l’any passat, torno a repetir, aquest any hi ha 
una novetat, hi ha una nova modalitat, hi ha tres grups de música per poder 
escollir: uns que són cap de cartell per dir-ho així; uns altres que són grups 
emergents també d’arreu del país i una altra modalitat que són grups locals. A 
través del portal Consensus de l’Ajuntament i via instància a l’oficina d’atenció 
al ciutadà de l’Ajuntament, tothom -no només cal que siguin joves-, pot fer-ho 
també persones adultes, persones de mitjana edat, poden fer-ho totes les 
persones que ho desitgin, poden participar i escollir entre tots, els grups que 
tocaran al parc de l’Estació. I volia doncs fer-ho notificar aquí.” 
 
Pren la paraula el senyor Mauri: 
“Molt breu, aprofitant l’aura que m’ha deixat el company Pep Gaspar de 
Participació Ciutadana, recordar que hem tret un aplicatiu per a la via pública 
d’incidències a la via pública que es pot fer des de qualsevol lloc de qualsevol 
casa de un ciutadà de Caldes, que és: “viapublica.caldesdemontbui.cat” aquí 
podrem rebre tot tipus d’incidències de la via pública per poder-li donar solució. 
Gràcies senyor alcalde.” 
  
   
18. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
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“Com sempre de menor a major, senyor Olóndriz.” 
 
Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“Sí, primer una cosa que no té a veure amb Caldes directament, però també, 
en aquests moments hi ha una quarantena de persones d’organitzacions no 
governamentals pel desenvolupament tancades a l’Agència Catalana de 
Cooperació i Desenvolupament per reclamar al Govern de la Generalitat el 
pagament de 700 milions d’euros que es deuen de programes que ja estan en 
marxa. Sense parlar dels futurs. La resposta del Govern en aquests moments 
és no comunicar-se amb ells, però tampoc permetre’ls l’entrada d’aigua, ni de 
menjar, ni la possibilitat d’anar als serveis. Per altra banda també dir que les 
coses van canviant poc a poc i a TV3 a les notícies no han dit res. Això és una 
informació d’última hora. 
La pregunta que sí que afecta més directament a Caldes és referent a 
l’expedient que vaig venir a veure sobre les obres de remodelació de la plaça 
del Molí de l’Esclop en el qual vaig veure que hi ha alguna cosa que no 
m’acaba de quadrar i que m’agradaria que m’expliquéssiu. Jo entenc que les 
obres es fan els projectes, s’aproven els projectes, es liciten i es construeixen. 
No he trobat la licitació de la remodelació de la Muralla, la Muralla està 
remodelada i la licitació està per fer. M’agradaria que m’expliquéssiu, no 
solsament està per fer, sinó que posa clarament en l’expedient que fins al juliol 
no hi haurà diners, per tant jo pregunto quins són els motius perquè s’ha fet 
l’obra? I com és que no està licitada i les coses no s’han fet per l’ordre adequat 
i correcte? No faré més preguntes avui” 
 
Pren la paraula el senyor Ortega: 
“Gràcies, ja fa uns mesos, no recordo quants, vaig fer una pregunta al Plenari 
referent al Centre d’Activitats Empresarials, vaig pregunta en quin estat estava? 
I si alguna empresa s’hi havia interessat? I el regidor Marañés em va respondre 
que unes 60 empreses es van interessar o van demanar informació. Li vaig 
demanar si em podien facilitar aquest llistat, el senyor alcalde em va dir que 
s’havia d’informar de si era legal o no donar-me aquest llistat i de moment 
encara no sé res, a veure com estava? Si es pot veure aquest llistat? O com 
està?” 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Moltes gràcies, els hi voldríem traslladar un prec que no fa referència a 
qüestions tècniques, però sí de sensibilitat perquè a més jo no m’ho esperava, 
ens ho ha comentat molta gent pel carrer i jo la primera vegada que m’ho van 
dir vaig pensar “deu ser una persona que és molt sensible al tema” però és que 
m’ho han demanat més vegades i és en relació al tema dels cavalls. Siusplau 
que, ja sé que ho estan fent, però ens demanen que els hi traslladem que 
siguin contundents en aquest tema perquè la gent és molt sensible amb 
aquestes coses i ens ho han traslladat, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
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“Molt bé, no hi ha més preguntes? Doncs passem a contestar aquestes tres 
preguntes. La primera sobre el Molí de l’Esclop la respondrà el senyor 
Personat.” 
 
Pren la paraula el senyor Personat: 
“A totes les obres es fan tres pressupostos i es tria sempre el que es creu més 
adient. Ara mateix no ho tinc aquí, però ho miraré i ja t’ho diré. Sí que és cert 
que l’expedient diu que fins al mes de juliol no es pagarà, sí.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Sobre el Centre d’Iniciatives Empresarials, senyor Marañés contestarà.” 
 
Pren la paraula el senyor Marañés: 
“De fet li vaig enviar un correu, el que entenc que o no el va rebre? Doncs li 
torno a enviar.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“I sobre els cavalls respondrà el senyor Mauri” 
 
Pren la paraula el senyor Mauri: 
“Sí, gràcies senyor alcalde, bé, no només serem contundents sinó que serem 
exigents, estem a sobre cada dia per veure com està evolucionant el tema, 
estem treballant amb la Generalitat de Catalunya, amb veterinaris de la 
Generalitat, estem amb coordinació amb les protectores d’animals, el dia 28 
aquesta explotació se li acaba el termini per presentar la documentació per 
regularitzar-se, i si no s’ha regularitzat, a partir del dia 28, que tingui constància 
no ha estat així, doncs seguirem els procediments administratius per fer el que 
calgui convenient, sempre a favor dels animals, dels cavalls.” 
 
Pren la paraula el senyor Personat: 
“Avui dia 28 de juny s’acaba el termini per presentar la documentació 
necessària per poder donar la llicència corresponent i s’ha d’esperar uns dies 
perquè la documentació la pot presentar aquí a l’Ajuntament pel registre 
d’entrada o bé la pot enviar per correu. Si envia la documentació ens la 
mirarem i si no envia documentació evidentment tenim que procedir al 
tancament de l’activitat, per tant se’l avisarà de que es procedirà al tancament i 
es procediran els passos normals i legals que s’hagin de fer per fer això.  
De totes formes, per la vostra tranquil·litat els cavalls avui per avui estan 
recuperats, l’última visita que s’ha fet en Joan Corominas -que és el veterinari 
de Granollers del DARP- ens ha certificat que estan recuperats, se’ls ha posat 
també un tendal per a la calor i es controla com diu en Jaume cada dia el 
menjar i l’aigua. El menjar fins i tot es demanen les factures del que compra de 
menjar per comprovar realment si es compra o no es compra i les visites són 
totalment exhaustives, evidentment s’ha fet una miqueta de boom, tenim 
trucades de tot arreu tothom vol aquests cavalls, deu ser que els cavalls deuen 
ser molt bons perquè tothom els vol, me n’alegro molt. Però que estem 
procedint segons la legalitat per poder-ho fer. Incautar  uns cavalls no és 
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incautar una màquina, per tant estigueu tranquils que ens en preocupem 
bastant.” 
 
Pren la paraula el senyor Ortega: 
“Bé, referent a la resposta del senyor Marañés jo crec que no me l’ha enviat 
perquè m’arriba al telèfon i ho revisaré que no ho tingui, però la pregunta era 
senzilla, es pot accedir a aquest llistat? O no?” 
 
Pren la paraula el senyor Marañés: 
“A les dades en concret de les persones no, sí que li passaré tota la informació 
referent a consultes i percentatges, això sí, però a dades concretes no puc per 
la regulació de la Llei de protecció de dades.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, doncs donem per acabat el Ple aquí. Molt bé, bona nit.”      
   
 
L’alcalde aixeca la sessió a les 22 hores i 35 minuts, de la qual cosa, com  a 
secretari, estenc aquesta acta. 
 
 
El secretari gral.       Vist i plau 
        L’alcalde 
 
 
 
Eduard Lluzar López de Briñas    Jordi Solé i Ferrando 
 
 
 
 


