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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 

Identificació de la sessió 
Núm.:  14 / 2012 
Caràcter Ordinari  
Data:   29 de novembre  de 2012 
Horari: 20’00 hores  
Lloc: Sala de Plens 
 

Assistents 
Jordi Solé i Ferrando, alcalde 
Josep Gaspar i Blancafort, regidor 
Vicenç Personat i Pallarès, regidor 
Montserrat Grau i Giner, regidora 
Roser Guiteras López, regidora 
Jaume Mauri Sala, regidor 
Isidre Pineda Moncusí, regidor 
Josep Ramon Marañés Vidal, regidor 
Sara Marcé Adrián, regidora 
Maria Pilar Aznar López, regidora 
 
Maria Taulats i Pahissa, regidora 
M. Àngels Garcia Pou, regidora 
 
Xavier Ortega Guillén, regidor 
 
Montserrat Romano Bosch, regidora 
 
Pau Olóndriz de Moragas, regidor 
 

No assisteixen havent excusat la seva absència 
Josep Miguel Galvan Mascarell, regidor 
Montserrat Coll Mañosa, regidora 
 

Secretari 
Eduard Lluzar López de Briñas, secretari gral. 
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Ordre del dia 
 
1. Aprovar els esborranys de les actes plenàries anteriors, essent aquestes les 
següents: 
 
 - Sessió plenària ordinària de data 25 d’octubre de 2012.   
 - Sessió plenària extraordinària de data 30 d’octubre de 2012. 
 
2. Donar conformitat a la sol·licitud del Consell d’Administració de l’empresa 
GMSSA corresponent a l’actualització de la tarifa de preus de l’aigua per a l’any 
2013. 
 
3. Aprovar la modificació de crèdits núm. 33/2012, mitjançant crèdits 
extraordinaris. 
 
4. Aprovar la modificació de crèdits núm. 34/2012, mitjançant suplements de 
crèdit. 
 
5. Aprovar la modificació de crèdits núm. 35/2012, mitjançant transferència de 
crèdits. 
 
6. Aprovar el canvi de nom d’un rebut de les contribucions especials de l’obra 
de reurbanització de la plaça de l’Església i el carrer Asensi Vega. 
 
7. Aprovar la revisió de preus del contracte de neteja viària i dels edificis 
municipals. 
 
8. Rectificar l’error material de l’acord de Ple municipal de 25 d’octubre de 
2012, referent a la pròrroga del contracte amb Ambientalia World, SL, pel 
serveis de jardineria i treballs forestals en barris perifèrics i esporga i tractament 
fitosanitari de l’arbrat municipal de Caldes de Montbui.  
 
9. Aprovar la transferència de l’assignació per a la prestació supramunicipal de 
serveis, corresponent a la participació en els ingressos de la Generalitat de 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui a favor del Consorci de Viles Termals de 
Catalunya i del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
 
10. Moció 
 
- Moció que presenten tots els grups municipals al Ple de l’Ajuntament amb 
motiu de l’adhesió al document de la coordinadora de Colles Castelleres de 
Catalunya sobre els valors socials del fet casteller.  
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11. Resolucions de l’Alcaldia dictades des de l’última sessió ordinària. 
 
12. Despatx ordinari. 
 
13. Precs, preguntes i interpel·lacions. 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Bé, bon vespre, anem a iniciar el Ple ordinari corresponent al mes de 
novembre. 
Abans de res, vull excusar l’absència de la regidora Montse Coll i del regidor 
Josep Miquel Galvan que per diferents motius no han pogut assistir avui a 
aquest ple.  
Vull explicar també un canvi en l’ordre del dia. Deixem sobre la taula el punt 
número 9, relatiu a “aprovar la transferència de l’assignació per a la prestació 
supramunicipal de serveis del Consorci de Viles Termals i el Consell 
Comarcal”, ja que hem d’acabar de decidir en el marc del Consorci de Viles 
Termals quin és el percentatge que els municipis consorciats aportem d’aquest 
fons cap el propi Consorci i això s’acabarà de decidir en una propera reunió i ho 
portarem en el proper ple.  
Per tant, decau aquest punt i l’ordre del dia queda amb 8 punts.” 
 
 
1. APROVAR ELS ESBORRANYS DE LES ACTES DE LES SESSIONS 
PLENÀRIES ANTERIORS, ESSENT AQUESTES LES SEGÜENTS: 
 
 - SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE DATA 25 D’OCTUBRE DE 2012.   
 - SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA DE 30 D’OCTUBRE DE 2012. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Hi ha alguna qüestió sobre això? No? Doncs les donem per aprovades per 
assentiment.” 
 
 
2. DONAR CONFORMITAT A LA SOL·LICITUD DEL CONSELL 
D’ADMINISTRACIÓ DE L’EMPRESA GMSSA CORRESPONENT A 
L’ACTUALITZACIÓ DE LA TARIFA DE PREUS DE L’AIGUA PER A L’ANY 
2013. 
 
Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, hi ha alguna intervenció? Senyor Olóndriz” 
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Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“Bona tarda, primer de tot el que voldria és felicitar a l’alcalde per l’Acta de 
Diputat aconseguida a les darreres eleccions i és un orgull per a qualsevol 
calderí i per a mi també, naturalment, que un dels nostres vilatans, i 
especialment el seu alcalde, sigui Diputat al Parlament de Catalunya. Per tant, 
t’expresso les meves felicitacions i les de tot el meu grup. 
 
A partir d’ara comentaré una altra cosa no tan agradable lamentablement i és 
referent al Decret de restricció d’accés a la informació que s’ha emès 
recentment, en el qual els regidors, només els de l’oposició, no podem accedir 
a veure la documentació, només en una franja horària limitada de nou a dues 
del migdia. L’altre dia vam tenir una proba d’això. Per tant, votaré “no” a aquest 
i a tots els punts presentats per l’equip de govern com a protesta per la 
restricció d’accés a la informació imposada a l’oposició.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, gràcies, per una banda moltes gràcies per la seva felicitació, 
intentarem estar a l’alçada del repte que significa ser Diputat en el Parlament 
de la nostra Nació.  
Per altra banda dir-li que em sap greu sentir com vostè parla d’un Decret de 
restricció d’accés a la informació quan, suposo en parlarem més tard, de fet jo li 
havia passat la paraula per parlar d’aquest punt, cosa que no s’ha respectat. 
 
Aprofito per dir que no és un Decret que restringeixi res, sinó que regula l’accés 
a la informació segons la legislació actual i segons el nostre Reglament Orgànic 
Municipal. 
De totes maneres seguirem passant les paraules, però els hi demano que 
respectin els punts sobre els quals estem parlant i, per tant, si veig que algú 
torna a intervenir sobre un punt que no és el que estem parlant li demanaré que 
se’l deixi pel final que és quan pertoca. 
Senyora Romano, si us plau” 
 
Pren la paraula la senyora Romano: 
“Bon vespre a tothom, bé en aquest punt el grup del Partit Popular no podrà 
votar a favor perquè com bé ha dit el nostre company, no hem tingut accés a 
l’expedient, per tant, com podrà entendre, senyor alcalde -el tema si vol ja el 
parlarem després- si nosaltres no tenim accés a la documentació, no podem 
votar una cosa que no podem veure. Per tant, el nostre vot serà contrari, 
gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor Ortega: 
“Gràcies, bona nit senyor alcalde. Vull afegir-me a la felicitació del company 
Pau pel seu nomenament. 
I bé, voldria manifestar el sentit del nostre vot en aquest punt i en els vuit 
següents, que serà l’abstenció. Serà l’abstenció pel que s’ha comentat, per la 
impossibilitat de poder consultar els expedients en l’horari que marca aquest 
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Decret d’Alcaldia i vull expressar el total desacord amb aquesta mesura i  
desitjar que es doni l’escenari, les condicions adequades per poder rectificar 
aquesta situació, gràcies.” 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Moltes gràcies. Nosaltres li volíem fer una pregunta sobre la proposta d’acord 
que es porta avui a aprovació i que fa referència a les despeses i en concret al 
concepte de personal; voldríem saber si durant l’any 2012 i, per tant, si també, 
es veu reflectit en el pressupost del 2013, s’han aplicat al personal de GMSSA 
els mateixos criteris de restricció i de disminució de la seva retribució igual que 
el personal de l’Ajuntament, pel fet de ser una empresa participada per 
l’Ajuntament.  
I voldríem saber si en el concepte de personal del 2013 també s’ha aplicat 
aquest mateix criteri, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor Personat: 
“Bon vespre, gràcies senyor alcalde. Ja vaig dir, penso que era en el Ple 
anterior, que els empleats de GMSSA tenen les mateixes condicions i tindran 
els mateixos augments o disminucions que els empleats de l’Ajuntament de 
Caldes.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, passem a la votació del punt.” 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  [10 vots 
favorables dels membres del grup municipal d’ERC (10); 3 abstencions de CIU 
(2) i del PSC (1); i 2 vots en contra del PPC (1) i d’ICV-EUiA (1)], 
    

                 ACORDA: 
 

Identificació de l’expedient  
 
Expedient relatiu a la sol·licitud d’aprovació de la tarifa de preus de l’aigua per a 
l’any 2013. 
 
 
DICTAMEN 
 
 
 
Antecedents i Fonaments jurídics 
 
En data 5 de novembre de 2012 el Consell d’Administració de l’empresa Gestió 
Municipal de Serveis SA (GMSSA) va aprovar l’estudi corresponent a 
l'actualització de la tarifa de preus de l’aigua a Caldes de Montbui per a l’any 
2013 que representen un augment mig dels preus de la tarifa del 3,79 % 
respecte a l’anterior, actualitzats d'acord amb el procediment establert pel 
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Decret 339/2011, de 18 de desembre, pel qual s'estableix un sistema simplificat 
per a l'actualització de preus i tarifes regulats al Decret 149/1988, de 18 d'Abril, 
segons consta en el certificat de l’acta del Consell d’Administració que s’adjunta 
i segons el detall següent: 
 
DESPESES

concepte im port
personal 309.270,66
consum elèctric 158.481,33
compra d'aigua 245.713,36
materials de conservació 11.214,90
treballs conservació per tercers 148.938,57
tractament i anàlisi de l'aigua 62.718,26
despeses generals 64.642,73
impostos i taxes 36.246,81

despeses explotació 1.037.226,62
despesa f inancera 55.771,84
amortitzacions 130.000,00

despeses altres 185.771,84
total despeses 1.222.998,46
ingressos no tarifaris 54.958,00

Total despeses tarifa 1.168.040,46
INGRESSOS

com ponent tarifari Tarifa 2012 Tarifa 2013 % uts ingressos

Quota f ixa de servei (euros/mes) (euros/mes) (abonats) (euros)
Domèstic 4,0644 5,0805 25,0 6.614 403.229,12
Contra-incendis BIA25 9,4907 9,6805 2,0 70 8.131,63
Contra-incendis BIA45 14,2396 14,5244 2,0 18 3.137,27
Contra-incendis H100 18,4355 18,8042 2,0 5 1.128,25
Industrial 13 mm 10,9143 13,6429 25,0 952 155.856,20
Industrial 20 mm 18,5207 18,5207 0,0 18 4.000,47
Industrial 25 mm 34,5623 34,5623 0,0 1 414,75
Industrial 30 mm 50,2337 50,2337 0,0 9 5.425,24
Industrial 40 mm 75,6263 75,6263 0,0 2 1.815,03
Industrial 50 mm 120,8177 120,8177 0,0 3 4.349,44
Industrial 65 mm 196,1716 196,1716 0,0 1 2.354,06

589.841,47
Subministrament d'aigua (euros/m3) (euros/m3) (m3 anuals) (euros)
Domèstic 1 bloc de 00 a 09 m3 0,3357 0,3424 2,0 542.000 185.588,39
Domèstic 2 bloc de 10 a 15 m3 1,157 1,2149 5,0 48.000 58.312,80
Domèstic 3 bloc De 16 a 18 m3 2,1000 0,0 34.000 71.400,00
Domèstic 4 bloc excés de 18 m3 3,5543 3,7320 5,0 25.000 93.300,38
Industrial 1 bloc de 00 a 10 m3 0,7928 0,8087 2,0 49.000 39.624,14

Industrial 2 bloc excés de 10 m3 0,8775 0,8951 2,0 145.000 129.782,25

Alta (general) 0,6063 0,6063 0,0 100 60,63

Alta (s/conveni regants La Borda) 0,0000 0,0000 0,0 12.000 0,00

Crua 1 bloc de 00 a 10 m3 0,4801 0,4801 0,0 50 24,01

Crua 2 bloc excés de 10 m3 0,8004 0,8004 0,0 50 40,02

% mig 3,79 578.132,61

Total ingressos tarifaris 1.167.974,08

 
Resolució, 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Donar conformitat a la sol·licitud del Consell d’Administració de 
l’empresa Gestió Municipal de Servei, SA (GMSSA) corresponent a 
l'actualització de la tarifa de preus de l’aigua a Caldes de Montbui per a l’any 
2013 que representen un augment mig dels preus de la tarifa del 3,79% 
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respecte a l’anterior, actualitzats d'acord amb el procediment establert pel 
Decret 339/2011, de 18 de desembre, pel qual s'estableix un sistema simplificat 
per a l'actualització de preus i tarifes regulats al Decret 149/1988, de 18 d'Abril i 
que es detallen a continuació: 
 
DESPESES

concepte im port
personal 309.270,66
consum elèctric 158.481,33
compra d'aigua 245.713,36
materials de conservació 11.214,90
treballs conservació per tercers 148.938,57
tractament i anàlisi de l'aigua 62.718,26
despeses generals 64.642,73
impostos i taxes 36.246,81

despeses explotació 1.037.226,62
despesa f inancera 55.771,84
amortitzacions 130.000,00

despeses altres 185.771,84
total despeses 1.222.998,46
ingressos no tarifaris 54.958,00

Total despeses tarifa 1.168.040,46
INGRESSOS

com ponent tarifari Tarifa 2012 Tarifa 2013 % uts ingressos

Quota f ixa de servei (euros/mes) (euros/mes) (abonats) (euros)
Domèstic 4,0644 5,0805 25,0 6.614 403.229,12
Contra-incendis BIA25 9,4907 9,6805 2,0 70 8.131,63
Contra-incendis BIA45 14,2396 14,5244 2,0 18 3.137,27
Contra-incendis H100 18,4355 18,8042 2,0 5 1.128,25
Industrial 13 mm 10,9143 13,6429 25,0 952 155.856,20
Industrial 20 mm 18,5207 18,5207 0,0 18 4.000,47
Industrial 25 mm 34,5623 34,5623 0,0 1 414,75
Industrial 30 mm 50,2337 50,2337 0,0 9 5.425,24
Industrial 40 mm 75,6263 75,6263 0,0 2 1.815,03
Industrial 50 mm 120,8177 120,8177 0,0 3 4.349,44
Industrial 65 mm 196,1716 196,1716 0,0 1 2.354,06

589.841,47
Subministrament d'aigua (euros/m3) (euros/m3) (m3 anuals) (euros)
Domèstic 1 bloc de 00 a 09 m3 0,3357 0,3424 2,0 542.000 185.588,39
Domèstic 2 bloc de 10 a 15 m3 1,157 1,2149 5,0 48.000 58.312,80
Domèstic 3 bloc De 16 a 18 m3 2,1000 0,0 34.000 71.400,00
Domèstic 4 bloc excés de 18 m3 3,5543 3,7320 5,0 25.000 93.300,38
Industrial 1 bloc de 00 a 10 m3 0,7928 0,8087 2,0 49.000 39.624,14

Industrial 2 bloc excés de 10 m3 0,8775 0,8951 2,0 145.000 129.782,25

Alta (general) 0,6063 0,6063 0,0 100 60,63

Alta (s/conveni regants La Borda) 0,0000 0,0000 0,0 12.000 0,00

Crua 1 bloc de 00 a 10 m3 0,4801 0,4801 0,0 50 24,01

Crua 2 bloc excés de 10 m3 0,8004 0,8004 0,0 50 40,02

% mig 3,79 578.132,61

Total ingressos tarifaris 1.167.974,08

 
Segon. Comunicar aquest acord als Serveis Territorials de Comerç-Comissió 
de Preus de Catalunya. 
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3. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 33/2012, MITJANÇANT 
CRÈDITS EXTRAORDINARIS. 
 
Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, senyor Pineda”. 
 
Pren la paraula el senyor Pineda: 
“Bé, bon vespre, de fet com ha explicat el senyor secretari el que fem és moure 
uns diners, uns diners que com ja saben i com es va dir l’altre dia en aquest ple 
vam liquidar el Consorci de Turisme del Vallès Oriental. Les polítiques actives 
de turisme passen a ser competència a nivell supramunicipal del Consell 
Comarcal i nosaltres volem seguir participant-hi, volem seguir sent-hi presents 
i, per tant, com que s’han seguit fent coses, destinarem uns diners, que ens 
marca el mateix conveni que hem signat. Aquests diners que creem, doncs 
creem una nova aplicació i aquests diners són els que estem movent aquest 
mateix moment, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gracies, si no hi ha intervencions? Senyor Olóndriz” 
 
Pren la paraula el senyor Olondriz: 
“Tenint en compte que és el ROM on s’han de determinar les maneres 
d’accedir a la informació i no per part de l’alcalde unilateralment, tornaré a votar 
“no” a aquest punt i a tots els següents” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, doncs passem a la votació” 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  [12 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10) i de CIU (2); 1 
abstenció del PSC (1); i 2 vots en contra del PPC (1); i d’ICV-EUiA (1)], 
    

                 ACORDA: 
 
Identificació de l’expedient  
 
Expedient número SEMC 33/2012, relatiu a la modificació de crèdits número 
33/2012 del pressupost municipal de l’exercici 2012, mitjançant crèdits 
extraordinaris. 
 
DICTAMEN 
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Antecedents  
 
L’Àrea de Serveis Personals ha sol·licitat la realització d’una despesa per a la 
qual en el pressupost municipal de 2012 no hi ha crèdit previst. Es proposa la 
creació d’una nova aplicació, 52.432.46500 Conveni CCVO, pla de turisme, per 
import de 642,47 euros per tal de poder aprovar un conveni de col·laboració 
entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament per a la concertació 
de polítiques turístiques i l’elaboració d’un Pla de Turisme amb les actuacions 
que es preveuen executar en l’àmbit comarcal. És per aquest motiu, que el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental ha creat un fons turístic per al 
finançament de les polítiques públiques de turisme en què els ajuntaments hi 
participen. L’import de 642,47 euros correspon a l’aportació que li pertoca a 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui per a l’any 2012. 
 
Per tant, l’expedient que es presenta té per objecte aprovar una modificació de 
crèdits mitjançant crèdits extraordinaris per un import total de 642,47 euros.  
 
En la relació que s’acompanya, com a annex, es detalla l’aplicació 
pressupostària de despesa que es crea per tal d’atendre la necessitat 
exposada, la satisfacció de la qual no es pot demorar fins l’exercici següent, 
així com el seu finançament el qual anirà a càrrec d’una baixa de l’aplicació 
pressupostària 52.432.46700 Consorci Turisme Vallès Oriental, quota anual. 
 
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 33/2012, del 
pressupost de l’Ajuntament de Caldes de Montbui de l’exercici 2012, per un 
import de 642,47 euros, segons detall de l’annex, on s’especifica la previsió de 
la nova despesa, 52.432.46500 Conveni CCVO, pla de turisme,  i la seva font 
de finançament que és a càrrec d’una baixa de l’aplicació pressupostària 
52.432.46700 Consorci Turisme Vallès Oriental, quota anual. 
 
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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4. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 34/2012, MITJANÇANT 
SUPLEMENTS DE CRÈDIT. 
 
Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, hi ha alguna intervenció? Passem a la votació” 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  [10 vots 
favorables dels membres del grup municipal d’ERC (10); 4 vots en contra de 
CIU (2); del PPC (1) i d’ICV-EUiA (1); i 1 abstenció del PSC (1)], 
    

              ACORDA: 
 
Identificació de l’expedient  
 
Expedient número SEMC 34/2012, relatiu a la modificació de crèdits número 
34/2012 del pressupost municipal de l’exercici 2012, mitjançant suplements de 
crèdit. 
 
DICTAMEN 
 
Antecedents  
 
L’Àrea de Serveis Territorials ha sol·licitat la realització de despeses que no es 
poden demorar fins a l’exercici següent i que per a la seva realització el crèdit 
consignat en el pressupost de la Corporació és insuficient. Per tant, l’expedient 
que es porta a aprovació té per objecte aprovar una modificació de crèdits 
mitjançant suplements de crèdit per un import total de 25.000,00 euros. 
 
En la relació que s’acompanya, com annex, es detalla l’aplicació pressupostària 
de despesa que es suplementa, 32.155.22667 Manteniment espais públics, per 
tal d’atendre les necessitats exposades, la satisfacció de les quals no es poden 
demorar fins l’exercici següent. El finançament de l’aplicació pressupostària 
esmentada anirà a càrrec d’una baixa de l’aplicació pressupostària 
21.011.31047 Banesto 2010 (1.148.000,00) del pressupost municipal vigent. 
 
Vist l’informe de la Intervenció Municipal. 
 
Fonaments de dret 
 
- Els articles 169, 170, 171 i 177 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. 
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- Els articles 35,36, 37 i 38 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., 7è. i 8è. 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 34/2012 del 
pressupost de l’Ajuntament de Caldes de Montbui de l’exercici 2012, mitjançant 
suplements de crèdit, per un import total de 25.000,00 euros, segons detall de 
l’annex, on s’especifica l’aplicació pressupostària que es suplementa, 
32.155.22667 Manteniment espais públics, i la seva font de finançament que és 
a càrrec d’una baixa de l’aplicació pressupostària 21.011.31047 Banesto 2010 
(1.148.000,00). 
 
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. 
 
 
5. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 35/2012, 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 el senyor alcalde: 
“Gràcies, hi ha intervencions? Senyora Taulats” 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Potser és que no s’entén bé a la proposta d’acord, però entenem que la 
modificació del capítol 1 que queda amb 7.604’78 euros, és la diferència entre 
8.378’74 menys els 773’96 i, llavors, els 13.000 euros a què fan referència? Els 
13.000 euros que també hi ha a la proposta d’acord, a què fan referència?” 
 
Pren la paraula el senyor Personat: 
“Aquests 13.000 euros són 1.000 d’un compte de crèdit de Caixa Catalunya per 
pagar interessos que no s’han pagat, que estaven previstos i també a Caixa 
Catalunya 12.000. Té raó vostè, és la diferència dels 8.378’74 que va haver de 
l’estalvi de la vaga dels empleats, dels quals es va fer un Decret d’Alcaldia el 
dia 22 de novembre de 2012, no perdona, de 773’96 euros de la modificació de 
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crèdit mitjançant transferència de crèdit aprovat per Alcaldia el 22 de novembre 
de 2012, per tant, el restant que són 7.604’78 és el que ara traspassem també 
al compte de subvencions a entitats socials.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde:  
“Hi ha més intervencions? Més preguntes? Senyor Pineda”. 
 
Pren la paraula el senyor Pineda: 
“Moltes gràcies senyor alcalde. Hem parlat amb algunes entitats socials com 
Creu Roja i Cáritas -bàsicament les que fan el repartiment d’aliments en aquest 
municipi- i ens van transmetre una de les seves necessitats, que era que se’ls 
hi feien molts aliments malbé i ens van dir que el que necessitaven era una 
càmera frigorífica, part d’aquests diners de la vaga que es va fer a principis de 
març, a finals de març, aniran destinats a comprar aquesta càmera frigorífica, 
gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, passem a la votació.” 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  [10 vots 
favorables dels membres del grup municipal d’ERC (10); 3 abstencions de CIU 
(2) i del PSC (1); i 2 vots en contra del PPC (1) i d’ICV-EUiA (1)], 
    

                 ACORDA: 
 
Identificació de l’expedient  
 
Expedient número SEMC 35/2012, relatiu a la modificació de crèdits número 
35/2012 del pressupost municipal de l’exercici 2012, mitjançant transferència de 
crèdits. 
 
DICTAMEN 
 
Antecedents  
 
L’Àrea de Serveis Personals i l’Àrea de Serveis Territorials han sol·licitat dur a 
terme unes modificacions de crèdits per dotar de crèdit a unes aplicacions 
pressupostàries mitjançant transferències d’unes altres aplicacions 
pressupostàries de diferents àrees de despesa. 
 
La sol·licitud de modificació de crèdits de l’Àrea de Serveis Personals fa 
referència al compliment de la Moció aprovada per l’Ajuntament, en la sessió 
del dia 26 d’abril de 2012, mitjançant la qual es va aprovar destinar el 100% 
dels estalvis derivats del descompte aplicat a les nòmines dels treballadors i 
treballadores municipals que van secundar la Vaga general del 29 de març de 
2012  a les partides de polítiques socials, especialment a les partides 
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destinades a ajuts d’urgència i rescabalament i a les destinades a les beques 
per a la infància. 
 
Segons la informació facilitada pel cap del departament de Recursos Humans, 
l’import corresponent als estalvis derivats del descompte aplicat a les nòmines 
dels treballadors i treballadores municipals que van secundar la Vaga general 
del 29 de març de 2012 ascendeix a 8.378,74 euros. Aquest import es proposa 
transferir-lo a l’aplicació pressupostària 48.231.48012 subvencions entitats 
socials.  
 
Dels 8.378,74 euros ja s’han transferit a l’aplicació pressupostària 
48.231.48012 subvencions entitats socials la quantitat de 773,96 euros a través 
de la modificació de crèdits núm. 37/2012, mitjançant transferència de crèdits, 
aprovada pel decret d’alcaldia número 1359/2012, de 22 de novembre de 2012. 
L’import restant, 7.604.78 euros, es objecte d’aprovació en aquest expedient de 
modificació de crèdits. 
 
S’adjunta en l’expedient les sol·licituds amb els informes justificatius. Per tant, 
l’expedient que es presenta té per objectiu aprovar una modificació de crèdits 
per transferència de crèdits d’unes aplicacions de diferents àrea de despesa a 
unes altres, per un import total de 20.604,78 euros. 
 
En la relació que s’acompanya, com annex, es detallen les aplicacions 
pressupostàries de despeses que s’incrementen, així com la necessitat que 
s’ha d’atendre, la satisfacció de les quals no es poden demorar fins l’exercici 
següent.  
 
El resum agregat de la modificació de crèdits és el següent: 
  
Tipus de modificació   Increments Decrements
Transferència de crèdits MODIFICACIONS CAP. I         7.604,78 
Transferència de crèdits MODIFICACIONS CAP. II  13.000.00  
Transferència de crèdits MODIFICACIONS CAP. III    13.000,00 
Transferència de crèdits MODIFICACIONS CAP. IV    7.604,78  
  TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDITS  20.604,78   20.604,78 
 
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. 
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- 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 35/2012, del 
pressupost de l’Ajuntament de Caldes de Montbui de l’exercici 2012, per un 
import total de 20.604,78 euros, 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. 
 
 
6. APROVAR EL CANVI DE NOM D’UN REBUT DE LES CONTRIBUCIONS 
ESPECIALS DE L’OBRA DE REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DE 
L’ESGLÉSIA I EL CARRER ASENSI VEGA. 
 
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: 
“Hi ha intervencions en aquest punt? Senyor Olóndriz” 
 
Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“Sí, només vull recordar que votaré que no, degut a la restricció a la que estem 
sotmesos els regidors de l’oposició i que aquesta limitació rebaixa la qualitat 
democràtica d’aquest Ajuntament .” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé.” 
   
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  [12 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10) i de CIU (2); 1 
abstenció del PSC (1); i 2 vots en contra del PPC (1); i d’ICV-EUiA (1)], 
    

                 ACORDA: 
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Identificació de l’expedient  
Expedient número TECE200802072, referent al canvi de nom de rebuts de les 
contribucions especials de l’obra de reurbanització de la Plaça de l’Esglèsia i el 
carrer Asensi Vega. 
 
DICTAMEN 
 
Antecedents  
I.- El Ple de l’Ajuntament en la sessió de 26 de març de 2009 va aprovar 
definitivament la imposició i ordenació de les contribucions especials com a 
conseqüència de l’execució de l’obra de reurbanització de la plaça de l’Església 
i el carrer Asensi Vega. 
 
II.- En data 25 de novembre de 2010 es va signar l’acta de recepció de les 
obres que va ser aprovada per la Junta de Govern Local en data 25 de febrer 
de 2011. 
 
III.- En data 23 d’octubre de 2012 va entrar instància en aquest ajuntament de 
la senyora Maria Canadell Carbi en què posa de manifest que en el moment 
d’acabar l’obra esmentada ella no era la propietària de la vivenda situada a la 
plaça de l’Àngel, 1 esc. 1, 2n 1a ja que en data 15 d’octubre de 2009 va 
transmetre la propietat a Maria Alba Vilanova Flaquer i a Mireia Vilanova 
Flaquer que la van transmetre, en data 24 de març del 2010, a José Alsina 
Puigdomènech i Inmaculada Torras Roca. 
 
Fonaments de dret 
Article 33 del Text refós de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març: 
 
“Las contribuciones especiales se devengan en el momento en que las obras se hayan 
ejecutado o el servicio haya comenzado a prestarse.” 
 
Resolució, 
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En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Donar de baixa el rebut de les contribucions especials de les obres de 
reurbanització de la plaça de l’Església i carrer Asensi Vega a nom de Maria 
Canadell Carbi per un import de 170,34 euros que inclou el principal, el 
recàrrec de constrenyiment i les costes del procediment.  
 
Segon. Girar un nou rebut de les contribucions especials de les obres de 
reurbanització de la plaça de l’Església i carrer Asensi Vega a nom de José 
Alsina Puigdomènech i Inmaculada Torras Roca per un import de 152,67 euros. 
 
Tercer. Notificar aquests acords als interessats, a l’ORGT i als Serveis 
Econòmics de l’Ajuntament. 
 
 
7. APROVAR LA REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE DE NETEJA 
VIÀRIA I DELS EDIFICIS MUNICIPALS. 
 
Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, hi ha intervencions? Senyora Taulats”. 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Jo volia preguntar si tenim més contractes en els quals hi hagi clàusules on la 
revisió dels preus estigui subjecta a la variació de l’IPC? Ho dic perquè 
aquestes variacions de l’IPC -que no sempre tenen una relació directa amb 
l’increment dels costos dels serveis- fan que s’incrementi el capítol 2 del nostre 
pressupost i, per tant, una part de la despesa associada a serveis. En canvi, i 
perquè és per Llei -no perquè ho vulguem-, carreguem tot l’estalvi del nostre 
Ajuntament sobre les persones, sobre el capítol 1. 
Voldria saber si en aquest sentit amb aquests altres contractes que tenim, si 
tenim previst revisar aquestes clàusules i evitar que s’incrementin aquests 
preus d’aquests serveis, quan justament no sempre hi ha una relació directa 
entre l’increment de l’IPC i els serveis que ens presten, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, senyor Personat, si us plau”. 
 
Pren la paraula el senyor Personat: 
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“Gairebé tots els contractes que tenim, tant de neteja com de recollida de 
deixalles, tots estan posats amb l’increment de l’IPC d’un 85% del total de 
l’increment. O sigui, l’increment puja un 3’5 i un 2’95 és el que s’incrementa.  
Quan a que carreguem el de les persones, evidentment nosaltres no hem 
limitat el sou de les persones, ha estat per ordre, una Llei que ha manat que es 
limitin els sous a aquestes persones, malgrat això, potser les empreses 
aquestes no tenen aquest ordre i tenen que augmentar l’IPC a les persones en 
el conveni d’ells, no ho sé?” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“D’acord? Molt bé, doncs passem a la votació.” 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  [10 vots 
favorables dels membres del grup municipal d’ERC (10); 4 vots en contra de 
CIU (2); del PPC (1) i d’ICV-EUiA (1); i 1 abstenció del PSC (1)], 
    

                 ACORDA: 
 
 
 
Identificació de l’expedient  
 
Expedient número TCSR20112302, referent a la revisió de preus del contracte 
de neteja viària i edificis municipals. 
 
DICTAMEN 
 
Antecedents  
 
I.- El dia 6 d’octubre de 2011 es va signar contracte administratiu dels serveis 
de neteja de la via pública i dels edificis municipals de l’Ajuntament de Caldes 
de Montbui amb l’empresa Valoriza, SA. En la clàusula 23a del plec de 
clàusules administratives particulars aplicable al contracte de serveis de neteja 
de la via pública i dels edificis municipals de l’Ajuntament de Caldes de Montbui 
s’estableix: 
 
“S’admet la revisió de preus de conformitat amb allò que preveu l’article 77.1 LCSP 
segons la fórmula/sistema següent: 
 
Quan hagi transcorregut un any des de l’adjudicació definitiva del contracte i s’hagi 
executat, com a mínim el 20% del seu import, el preu es revisarà anualment de 
conformitat amb l’Índex General de Preus al Consum elaborat per l’Institut Nacional  
d’Estadística. En aquest cas, la revisió serà del 85% de variació experimentada per 
l’índex adoptat.” 
 
II.- La variació de l’IPC del mes d’octubre de 2011 al mes d’octubre de 2012 ha 
estat del 3,5 %, el 85% d’aquesta variació és el 2,975 %. 
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Fonaments de dret 
 
Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
Plec de clàusules administratives particulars aplicables als contractes de 
serveis de neteja de la via pública i dels edificis municipals de l’Ajuntament de 
Caldes de Montbui. 
 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Aprovar la revisió de preus del contracte de serveis de neteja de la via 
pública i dels edificis municipals de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, signat 
amb l’empresa Valoriza, SA,  pel període que va del 5 d’octubre de 2012 al 5 
d’octubre del 2013, passant  d’un preu anual de:  
 

a) Neteja viària: 352.837,43 euros (IVA inclòs 8%) a 370.062,75 euros 
(IVA 10% inclòs) que representa el 85% de l’increment anual de l’IPC i 
l’increment de l’IVA. 
 
b) Neteja equipament: 573.395,75 euros (IVA inclòs 18%) a 605.465,82 
euros (IVA 21% inclòs) que representa el 85% de l’increment anual de 
l’IPC i l’increment de l’IVA. 

 
Segon. Aprovar el document comptable d’autorització i disposició de la despesa 
per un import total de 12.323,85 euros corresponent a la revisió de preus i a 
l’increment de l’IVA corresponent a l’octubre, novembre i desembre de 2012 a 
càrrec de l’aplicació pressupostària 32.163.22700 serveis de neteja d’immobles 
i espais públics del pressupost municipal de 2012.  
 
Tercer. El nou import mensual del servei de neteja d’immobles i espais públics 
és de 81.294,05 euros (IVA inclòs), quedant l’import anual per 975.528,60 
euros. A l’exercici pressupostari de 2013 s’haurà de comptabilitzar l’autorització 
i disposició de la despesa per l’import anual de 975.528,60 euros. 
 
Quart. L’executivitat d’aquest acord està supeditada a l’aprovació definitiva de 
la modificació de crèdits núm. 35/2012, mitjançant transferència de crèdit, que 
es porta a aprovació inicial en el plenari de 29 de novembre de 2012. 
 
Cinquè. Comunicar-ho als interessats i als serveis econòmics de l’Ajuntament.   
 
 
8. RECTIFICAR L’ERROR MATERIAL DE L’ACORD DE PLE MUNICIPAL DE 
25 D’OCTUBRE DE 2012, REFERENT A LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE 
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AMB AMBIENTALIA WORLD, SL, PEL SERVEIS DE JARDINERIA I 
TREBALLS FORESTALS EN BARRIS PERIFÈRICS I ESPORGA I 
TRACTAMENT FITOSANITARI DE L’ARBRAT 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 el senyor alcalde: 
“Gràcies, volen afegir alguna cosa? Senyora Taulats”. 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Jo volia confirmar, que com que també s’aproven de nou els imports 
corresponents a la despesa associada a aquesta renovació d’un any d’aquest 
contracte, si els imports s’han vist variats o són els mateixos imports que hi 
havia en l’acord del Ple anterior.” 
 
 
 
 
Pren la paraula el senyor Mauri: 
“Els imports són els mateixos, hi ha hagut un error alhora de posar la data” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Senyor secretari si us plau”. 
 
Pren la paraula el senyor secretari: 
“Bé, habilitat per l’alcalde, s’ha de dir que els imports lògicament no són els 
mateixos, perquè si resulta que havíem renovat el 25 d’octubre teníem 
d’assignar al pressupost de 2012 del 25 d’octubre a 31 de desembre; i en 
canvi, si era de 2 de novembre teníem que consignar el pressupost perquè lo 
anterior ja està, diguem-ne, la RC, la reserva de crèdit ja estava feta, llavors la 
reserva de crèdit fins a 31 de desembre era des del 2 de novembre, per tant, la 
quantia és menor, però no perquè paguem més o menys, sinó simplement 
perquè el termini és més petit.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, doncs aclarit això, passem a la votació.” 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  [10 vots 
favorables dels membres del grup municipal d’ERC (10); 3 abstencions de CIU 
(2); del PSC (1); i 2 vots en contra del PPC (1); i d’ICV-EUiA (1)], 
    

                 ACORDA: 
 
Identificació de l’expedient  
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Expedient númeroTCSU20102210, relatiu al contracte dels serveis de jardineria 
i treballs forestals perifèrics i esporga i tractament fitosanitari de l’arbrat 
municipal. 
 
DICTAMEN 
 
Antecedents  
 
I.- El Ple de l’Ajuntament, en data 25 d’octubre de 2012, va prendre el següent 
acord: 
 
“Primer.- Prorrogar el contracte de serveis de jardineria i treballs forestals en barris 
perifèrics i esporga i tractament fitosanitari de l’arbrat municipal de Caldes de Montbui 
signat entre l’Ajuntament de Caldes de Montbui i l’empresa Ambientalia World, SL pel 
termini d’un any i fins el 20 d’octubre de 2013 per un import  anual de 145.694,28 
euros (IVA inclòs) 
 
Segon.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per import de 13.314,84 € a 
càrrec de l’aplicació pressupostària 33.172.22665 prevenció d’incendis i protecció del 
medi natural, del pressupost municipal de 2012. 
 
Tercer.- Aprovar l’autorització de la despesa per import de 15.014,60 € a càrrec de 
l’aplicació pressupostària 32.171.22666 manteniment de jardins, parcs i zones verdes, 
del pressupost municipal de 2012.   
 
Quart.- Notificar aquest acord a  la mercantil Ambientalia World, SL i citar-la per a la 
signatura del corresponent contracte.” 
 
II.- El contracte administratiu de serveis de jardineria i treballs forestals en 
barris perifèrics i esporga i tractament fitosanitari de l’arbrat municipal signat 
entre l’Ajuntament de Caldes de Montbui i l’empresa Ambientalia World, SL es 
va signar el 20 d’octubre de 2010, però va entrar en vigor el dia 2 de novembre 
de 2010, d’acord amb la clàusula tercera del contracte que estableix: 
 
“El termini d’execució dels serveis és de 2 anys prorrogables per dos més, que 
començaran a partir del dia 2 de novembre de 2010.” 
 
Com a conseqüència d’això es va cometre l’error de prorrogar el contracte fins 
el 20 d’octubre de 2013, quan hauria d’haver-se prorrogat fins el 2 de novembre 
de 2013. 
 
Fonaments de dret 
 
L’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú estableix: 
 
“2. Així mateix, les administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, 
d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents 
en els seus actes.” 
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Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Rectificar els punts primer, segon i tercer de l’acord pres pel Ple de 
l’Ajuntament, en data 25 d’octubre de 2012, que prorroga el contracte entre 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui i l’empresa Ambientalia World, SL, quedant 
redactat de la següent manera: 
 
“Primer.- Prorrogar el contracte de serveis de jardineria i treballs forestals en 
barris perifèrics i esporga i tractament fitosanitari de l’arbrat municipal de 
Caldes de Montbui signat entre l’Ajuntament de Caldes de Montbui i l’empresa 
Ambientalia World, SL pel termini d’un any i fins el 2 de novembre de 2013 per 
un import  anual de 145.694,28 € (IVA inclòs). 
 
Segon.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per import de 
11.412,72 € a càrrec de l’aplicació pressupostària 33.172.22665 prevenció 
d’incendis i protecció del medi natural, del pressupost municipal de 2012. 
 
Tercer.- Aprovar l’autorització de la despesa per import de 12.869,66 € a càrrec 
de l’aplicació pressupostària 32.171.22666 manteniment de jardins, parcs i 
zones verdes, del pressupost municipal de 2012.”   
 
Segon. Comunicar aquest acord als interessats i als Serveis Econòmics de 
l’Ajuntament. 
 
9. APROVAR LA TRANSFERÈNCIA DE L’ASSIGNACIÓ PER A LA 
PRESTACIÓ SUPRAMUNICIPAL DE SERVEIS, CORRESPONENT A LA 
PARTICIPACIÓ EN ELS INGRESSOS DE LA GENERALITAT DE 
L’AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI A FAVOR DEL CONSORCI DE 
VILES TERMALS DE CATALUNYA I DEL CONSELL COMARCAL DEL 
VALLÈS ORIENTAL. 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents [15 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); de CIU (2); del 
PSC (1); del PPC (1); i d’ICV-EUiA (1)], ACORDA deixar sobre la taula el punt 
següent:  
    
Identificació de l’expedient  
 
Expedient número G504201200076, d’aprovació de la transferència de 
l’assignació per a la prestació supramunicipal de serveis, corresponent a la 
participació en els ingressos de la Generalitat de l’Ajuntament de Caldes de 
Montbuit a favor del Consorci de Viles Termals de Catalunya i del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental. 
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DICTAMEN 
 
Antecedents  
 
En data 26 d’octubre de 2012 s’ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya, número 6241, la Resolució GRI/2189/2012, de 23 d’octubre,  
mitjançant la qual ha estat aprovada la distribució als municipis de Catalunya 
de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de 
Cooperació local de Catalunya, any 2012, dictada per la Consellera de 
Governació i Relacions Instituacionals de la Generalitat de Catalunya. 
 
Aquesta participació per a la prestació supramunicipal de serveis té com a 
finalitat sufragar les despeses derivades de les activitats o les inversions 
supramunicipals i els ajuntaments l’han de destinar i transferir, totalment o en 
part, a una o diverses entitats supramunicipals en les quals participin, sempre 
que aquestes entitats tinguin la consideració d’ens locals i constin formalment 
inscrites en el Registre d’ens locals de Catalunya del Departament de 
Governació i Relacions Institucionals. 
 
En l’esmentada resolució hi ha dos capítols, un de lliure disposició on consta 
que al municipi de Caldes de Montbui li corresponen 212.166,78 euros i un 
segon capítol per a la prestació supramunicipal de serveis, per un import de 
9.682,62 euros, dels quals el Ple de l’Ajuntament haurà de determinar la seva 
assignació entre les mancomunitats, les comunitats i els consorcis legalment 
constituïts i en els qual hi participa. 
 
Fonaments de dret 
 
D’acord amb l’article 52 de la Llei 6/2011, del 27 de juliol, de pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per al 2012.  
 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Transferir un 60% (5.809,57 €) al Consell Comarcal del Vallès Oriental i 
un 40% (3.873,05 €) al Consorci de Viles termals de Catalunya, dels quals en 
forma part l’Ajuntament de Caldes de Montbui, de l’assignació per a la prestació 
supramunicipal de serveis, corresponent a la participació en els ingressos de la 
Generalitat que pertoquen al municipi de Caldes de Montbui, per un import de 
9.682,62 euros. 
 
Segon. Comunicar aquest acord a la Direcció General d’Administració Local del 
Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de 
Catalunya, al Consell Comarcal del Vallès Oriental i al Consorci de Viles 
Termals de Catalunya. 
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10. Moció 
 
MOCIÓ QUE PRESENTEN TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS AL PLE DE 
L’AJUNTAMENT AMB MOTIU DE L’ADHESIÓ AL DOCUMENT DE LA 
COORDINADORA DE COLLES CASTELLERES DE CATALUNYA SOBRE 
ELS VALORS SOCIALS DEL FET CASTELLER.  
 
L’alcalde llegeix literalment la moció. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, gràcies, passaré la paraula als portaveus de major a menor 
representació. Senyor Gaspar si us plau.” 
 
Pren la paraula el senyor Gaspar: 
“Bona nit, moltes gràcies, bé, en principi s’ha de dir que aquesta moció és una 
iniciativa, tal com deia el senyor secretari, de la Coordinadora de Colles 
Castelleres de Catalunya, però que l’han fet arribar a aquest Ajuntament a 
través dels Castellers de Caldes, que avui també hi ha representació aquí a la 
sala de plens.  
Cal destacar, a més a més, que tots els grups municipals l’hem volgut 
subscriure, per tant, és una cosa que és molt significativa i ens demostra que 
els valors socials del fet casteller són àmpliament assumits per totes les 
formacions polítiques, com a mínim d’aquest Consistori. 
Per tothom és conegut el lema que defineix el món casteller: “Força, equilibri, 
valor i seny” són paraules extretes d’un vers de Josep Anselm Clavé que 
parlava dels Xiquets de Valls i estem parlant d’unes paraules d’uns valors que 
ja provenen del segle XIX i que són vigents avui en dia encara al segle XXI. 
 
La moció parla de valors, n’he extret uns quants, com el treball col·lectiu, com 
la cooperació, com el respecte mutu, la cohesió i la integració social; la 
solidaritat, el compromís i l’esperit de superació. Però n’hi ha més, perquè 
aquesta moció ha vingut acompanyada no només del text que ha llegit el 
senyor secretari, de la moció, sinó d’un document de 5 pàgines on explica molt 
bé el que representa ser casteller i parla també, a part d’aquests valors que 
s’han fet esment, de cultura, de tradició, d’identitat, d’amistat i també d’esforç, 
de coordinació, de relació intergeneracional intercultural, de lleure no 
consumista; important també, de civisme, de respecte, de confiança i un llarg 
etc.  Com dic, són cinc pàgines de documents.  
 
Són valors propis del fet Casteller, sí és evident, però alhora també són valors 
universals, que cal no només assumir com estem fent en aquest moment, sinó 
també practicar, difondre i salvaguardar. I més encara si parlem d’uns valors 
que defineixen a una manifestació festiva d’arrel tradicional i popular de 
Catalunya, que és una activitat cultural, que n’ha esdevingut un símbol de 
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identitat i que, a més a més, ha estat reconeguda per la Unesco com a 
patrimoni cultural immaterial de la Humanitat. 
 
Per tant, cal adherir-nos a aquests valors i treballar per poder-los fer 
extensibles a tota la societat, ja que són valors perfectament assumibles per 
tots ells i que de ben segur ens ajudaran a fer una societat millor. Per tant, per 
això l’hem proposat i per això hi votarem a favor.” 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Moltes gràcies, bé, jo pensava que com que llegiríem complert el document 
que ha esmentat el portaveu dels valors socials del fet Casteller, no caldria 
afegir res més. De tota manera el document és plenament compartit per tots els 
regidors i a més en el meu cas concret, jo estic absolutament orgullosa que en 
el meu poble hi hagi una colla Castellera. 
Només voldria esmentar, ja que no llegim el document íntegra, que espero que 
sigui públic per tothom que el vulgui consultar, perquè a més a més és fantàstic 
de llegir-lo. La importància del món Casteller com espai de solidaritat, cohesió 
social i d’integració i també perquè reforça l’arrelament de les persones al seu 
país amb unes tradicions i unes maneres de fer que són pròpies. Crec que en 
aquests moments que estem vivint aquest paràgraf també té molt de sentit. Per 
tant, nosaltres donarem suport en aquesta moció, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor Ortega: 
“Gràcies, bona nit de nou, bé, el nostre grup municipal està d’acord amb la 
totalitat d’aquest manifest, i com deia el regidor Gaspar hi ha una sèrie de 
valors que es fan manifest en aquest escrit. Jo en volia destacar uns quants 
com: treball en equip, relacions interpersonals, el compromís, la tolerància i el 
respecte; la solidaritat personal i col·lectiva més enllà de l’activitat castellera. 
I bé, creiem que tots aquests valors haurien d’estar presents en qualsevol 
entitat, en qualsevol activitat, sigui del caire que sigui.  
I nosaltres sempre estarem al costat de qui defensa, com les colles castelleres, 
la Cultura Catalana, gràcies.” 
 
Pren la paraula la senyora Romano: 
“Bé, el grup Popular en aquest cas també s’adhereix a la moció que ha portat el 
grup casteller de Caldes. Estem molt contents de tenir a Caldes un grup 
casteller. Creiem que l’hem d’incentivar i l’hem d’ajudar entre tots, perquè com 
bé han dit la resta de companys, a dintre de les colles castelleres hi ha uns 
valors que a dia d’avui, en el món que vivim, són molt necessaris pel futur 
d’aquest país, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“Poc més a afegir. Jo crec que s’ha dit tot. Els valors que jo destacaria serien la 
integració social, els valors culturals i la tradició, i especialment m’agradaria fer 
esment a la Colla de Caldes, que porta un munt d’anys treballant, en un lloc on 
no era tradició, però que n’estem fent tradició. I aquests valors i especialment 
els que deia d’integració social i de cultura, són ben presents i ben patents en 
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la colla de Caldes, per tant, vull felicitar a la colla de Caldes i adherir-nos 
naturalment al manifest. Votaré a favor tenint en compte que aquesta no és una 
proposta informada per l’equip de govern.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, doncs passem a la votació de la moció.”         
 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents [15 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); de CIU (2); del 
PSC (1); del PPC (1); i d’ICV-EUiA (1)], acorda aprovar la moció següent: 

                  
 
 
 
 
 
 
 

“ADHESIÓ AL DOCUMENT DE LA COORDINADORA DE COLLES 
CASTELLERES DE CATALUNYA SOBRE ELS VALORS SOCIALS DEL FET 
CASTELLER. 
 
FETS 
 
Vist el document de la Coordinadora de colles castelleres de Catalunya sobre 
els 
valors socials del fet casteller. 
 
Vistos els valors que allí fomenten, i que són els volguts per a la nostra 
societat, com el treball col·lectiu i la cooperació, el respecte mutu, la cohesió i 
integració social, la solidaritat, el compromís, i l'esperit de superació, entre 
d'altres. 
 
Considerant el recent reconeixement dels castells com a Patrimoni Cultural 
Immaterial de la Humanitat per part de la UNESCO. 
 
Considerant, doncs, la necessitat de garantir la continuïtat d'una activitat 
cultural i de lleure no consumista com és l'activitat castellera que, a més de 
potenciar mundialment el nostre patrimoni i cultura, ens aporta uns valors que 
són ben rebuts per a la ciutadania catalana. 
 
Vist el compromís de treball que exposen les colles castelleres i la necessitat 
de 
garantir-lo a través d'un recolzament i compromís institucional. 
 
En conseqüència, el Ple ACORDA: 



 

 26

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

 
ÚNIC.- L'adhesió al document de la Coordinadora de colles castelleres de 
Catalunya sobre els valors socials del fet casteller. 
 
ELS VALORS SOCIALS DEL FET CASTELLER  
 
El fet casteller: una tradició amb capacitat d’adaptació  
 
El fet casteller, amb més de dos-cents anys d’història, té el seu origen a Valls i 
s’ha estès progressivament arreu del país com a una manifestació festiva més 
de la cultura popular catalana d’arrel tradicional. Els castells es construeixen 
sobre la base de l'esforç i la coordinació d’un conjunt de persones que d'una 
manera lliure s'agrupen en diferents colles, en les quals la cultura, la tradició, la 
identitat i l'amistat fan de nexe d’unió. El fet casteller i les colles som el resultat 
d’una evolució que ens ha permès, tot preservant els nostres senyals 
d’identitat, d’adaptar-nos amb èxit a la societat catalana contemporània, 
superant al llarg de la història tot tipus d’avatars.  
Les colles castelleres som conscients de l’acceptació que el fet casteller té en 
la societat catalana, de l’alt grau d’identificació col·lectiva que els castells, 
convertits en símbol de la nostra cultura, han assolit i de la responsabilitat que 
assumim com a conseqüència del seu reconeixement com a Patrimoni Cultural 
Immaterial de la Humanitat per part de la UNESCO. En conseqüència, les 
colles, quan prenguem decisions, també haurem de tenir en compte els punts 
de vista d’aquestes persones que s’identifiquen amb el que fem i amb els valors 
que representem. D’altra manera, podríem posar en risc, per qüestions 
circumstancials, la consideració que tant ens ha costat de guanyar.  
 
Caracterització del fet casteller i dels seus valors:  
 
Els castells constitueixen una activitat col·lectiva que es desenvolupa en un 
espai públic a través de l’esforç coordinat d’un conjunt de persones 
organitzades en el si d’una colla castellera, abillades amb vestits identificadors, 
les quals enlairen, al so d’una música tradicional coneguda com el toc de 
castell, unes construccions humanes de característiques predeterminades, que 
requereixen habilitat pràctica i preparació, i que serveixen per expressar 2 Els 
Valors Socials del Fet Casteller una aspiració col·lectiva materialitzada en un 
ambient festiu i promouen una comunió basada en uns sentiments compartits 
pels castellers i el públic present a l’actuació.  
Les colles castelleres facilitem un tipus de lleure no consumista comú a les 
manifestacions de la cultura popular d’arrel tradicional de Catalunya. Pertànyer 
a una colla castellera propicia la participació directa i activa en la festa, i ofereix 
una alternativa a altres propostes de lleure contemporànies que únicament 
ofereixen un paper de mers espectadors/consumidors.  
Les colles castellers som obertes i inclusives, i desenvolupem una activitat on 
tothom és necessari perquè tothom hi pot aportar alguna cosa sense que es 
doni cap tipus de diferenciació per raó de gènere, edat, condició social, raça, 
origen i creences polítiques i religioses. Per tot plegat, les colles castelleres 
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constituïm espais de convivència i comunicació plural i intergeneracional, 
oferim una oportunitat única per al lleure familiar i fomentem relacions 
interpersonals de gran valor formatiu, sobretot per als més petits.  
Les colles castellers hem esdevingut espais de solidaritat, cohesió social i 
integració, especialment de persones nouvingudes, a les quals oferim la 
possibilitat de relacionar-se, comprendre millor els trets propis i els costums de 
la societat catalana i participar activament en el manteniment d’una activitat 
vinculada a la cultura popular i tradicional del nostre país. D’aquesta manera, 
l’activitat castellera reforça l’arrelament dels castellers i dels afeccionats al fet 
casteller a un país amb unes tradicions i unes maneres de fer pròpies.  
Les colles castelleres fomentem un model associatiu obert, participatiu i 
democràtic, que es fonamenta en la lliure pertinença al col·lectiu, la renovació 
freqüent dels seus components, la lliure elecció dels seus dirigents, la 
permanent necessitat del suport col·lectiu a aquests dirigents per al 
desenvolupament de la seva acció, la necessitat d’implicació de tot el col·lectiu 
per a l’assoliment dels objectius fixats i l’obertura a noves idees i maneres de 
fer per facilitar la progressió de les respectives colles. D’aquesta manera, les 
colles castelleres tenim la voluntat de reforçar un model democràtic de la nostra 
societat fonamentat en la formació de persones compromeses activament en 
l’avenir col·lectiu. 3 Els Valors Socials del Fet Casteller. Les colles castelleres, 
a través de la convivència i de les fites col·lectives, possibilitem l’establiment 
d’un lligam personal de lleialtat i identificació del casteller envers la seva colla, 
que va més enllà dels efímers moments de triomf o de crisi, amb la particularitat 
que aquests últims són vistos, en la majoria de casos, com una oportunitat per 
superar-se a través de la intensificació del treball.  
El fet casteller, per la seva pròpia naturalesa, treballa i desenvolupa un ventall 
amplíssim de valors, que es fa molt difícil de trobar aplegats en una sola 
activitat associativa. Entre aquests valors cal assenyalar:  
 
- el treball en equip,  
- les relacions interpersonals,  
- el compromís personal envers la resta del col·lectiu,  
- la tolerància i el respecte a la diferència 
- la solidaritat personal i també col·lectiva, més enllà de l’activitat castellera,  
- l’autoestima i la confiança envers els companys,  
- la capacitat de comunicar-se,  
- la importància de l’esforç personal per assolir un objectiu,  
- el treball ben fet,  
- l’esperit de superació,  
- la lliure acceptació de la tasca assignada i l’autodisciplina, i  
- la importància de les fites col·lectives, perquè en els castells no hi ha resultat 
ni avaluació individual, i pel fet de ser una activitat on tothom és necessari però 
ningú és imprescindible.  
 
En definitiva, les colles castelleres promovem el civisme, principalment perquè 
fomentem i posem de manifest un conjunt de valors humans que haurien de ser 
fonamentals en la nostra societat. Tots aquests valors tenen un alt contingut 
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pedagògic, especialment per a la canalla, ja que els més petits es troben en un 
moment clau per a la seva formació com a persones i com a ciutadans. Així 
doncs, considerem que l’activitat castellera és un bon exemple dels resultats 
positius que té l’aplicació pràctica de molts d’aquests valors no només per 
aquells que hi 4 Els Valors Socials del Fet Casteller participem activament, sinó 
per a tothom que té l’oportunitat de veure i de conèixer el treball que 
desenvolupem.  
 
Les colles castelleres ens comprometem amb els nostres castellers i la 
nostra societat  
 
Les colles castelleres estem compromeses amb els nostres castellers, no tan 
sols vetllant per l’observança dels valors que ens són propis, sinó també 
adoptant i cercant continuadament mesures per a la millora de la seguretat 
activa i passiva que minimitzin el risc de l’activitat castellera.  
Les colles castelleres estem decidides a mantenir i a desenvolupar els vincles 
d’identificació amb el municipi o el barri on ens trobem arrelades, portant amb 
orgull i responsabilitat el seu nom, projectant la seva imatge i el seu caràcter 
arreu, dinamitzant el teixit social i associatiu del seu entorn, i integrant-nos en la 
seva tradició festiva.  
Les colles castelleres, conscients que la rivalitat és una realitat que ha 
contribuït al desenvolupament del fet casteller, manifestem també que això no 
ha de ser un obstacle perquè les nostres relacions es regeixin pels principis del 
respecte mutu, la cordialitat, la solidaritat i la cooperació. Amb l’objectiu de 
mantenir la bona imatge del fet casteller i de continuar preservant aquesta 
tradició, les colles castelleres ens comprometem a seguir col·laborant a nivell 
institucional en totes aquelles qüestions que són d’interès comú.  
Les colles castelleres considerem necessari mantenir i potenciar una bona 
entesa i col·laboració amb el conjunt d’agrupacions que treballen en l’àmbit de 
la cultura popular i tradicional catalana, de manera que permeti potenciar-nos 
mútuament en el marc de la festa i enfortir el conjunt de les manifestacions que 
formen aquesta realitat.  
Les colles castelleres, conscients que els castells ja no són patrimoni exclusiu 
de les colles, sinó que són símbol del país i aglutinadors de tota una sèrie de 
valors universals reconeguts per l’UNESCO, declarem la nostra voluntat 
inequívoca de seguir treballant responsablement 5 Els Valors Socials del Fet 
Casteller de manera individual i col·lectiva en el manteniment i 
desenvolupament d’aquesta manifestació de la nostra cultura popular d’arrel 
tradicional, així com dels valors propis que la sustenten i del seu caràcter 
simbòlic:  
 
- adoptant les decisions necessàries per garantir el respecte i el 
desenvolupament dels valors propis del fet casteller;  
 
- difonent la seva realitat i la seva història, els valors que atresoren i els trets 
específics que fan dels castells una activitat singular i diferenciada;  
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- assajant de manera metòdica i rigorosa, i adoptant en tot moment les 
decisions que permetin garantir la seguretat dels nostres castellers; és a dir, 
reflectint el tarannà responsable i assenyat del fet casteller;  
 
- estant oberts a aquelles innovacions que permetin reforçar i desenvolupar 
l’activitat castellera, vetllant en tot moment per la preservació dels valors abans 
esmentats;  
 
- procurant adaptar les nostres actuacions als hàbits del públic i a les 
singularitats de les diferents festes;  
 
- reafirmant el compromís d’actuació conjunta de les colles en la recerca i 
l’adopció de mesures en matèria de seguretat;  
 
- garantint l’amateurisme del casteller;  
 
- assegurant el manteniment de les colles amb una gestió responsable i 
sostenible; cercant fórmules de finançament que no ofereixin una imatge 
mercantil de les colles, que no desvirtuïn el caràcter simbòlic del fet casteller i 
que no afectin la seva participació en les activitats festives tradicionals que li 
són pròpies;  
 
- oferint una imatge de col·lectiu cohesionat, que treballa conjuntament en la 
defensa del valor simbòlic del fet casteller i en el manteniment d’aquesta 
manifestació.  
(Document aprovat per l’assemblea de la CCCC el 24 de març de 2012).” 
 
 
11. Resolucions de l’Alcaldia dictades des de l’última sessió ordinària. 
 
Des del número 1087, de data 27 setembre de 2012, fins al número 1357, de 
data 21 de novembre de 2012. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Hi ha algun aclariment a fer? No?  
 
12. Despatx ordinari. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Tampoc tenim res”. 
 
13. Precs, preguntes i interpel·lacions. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“senyor Olóndriz”. 
 
Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
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“Bé, com us podeu imaginar el prec, pregunta i interpel·lació va en el sentit que 
he estat manifestant tot el ple. 
No haurien de ser així els plens, no haurien de ser així les nostres relacions i 
crec que hauríem de, tots plegats, rectificar la nostra manera de relacionar-nos. 
No pot ser que perquè l’oposició faci la seva tasca amb més o menys encert, hi 
hagi el que jo entenc com una certa -no m’agradaria dir represàlia-, però sí una 
certa rebequeria dient: “doncs ara us restringeixo el dret a la informació”. 
Evidentment no restringeix absolutament, sinó que ens la limita amb 
l’eufemisme de regular-ho limitant a unes hores concretes.  
Els regidors que no estan alliberats -a més això només afecta als de l’oposició- 
la majoria deuen tenir una feina. Les feines la majoria acostumen a tenir un 
horari coincident amb l’horari que es fa a l’administració, per tant, aquesta 
norma, que no s’havia implantat mai a Caldes i que sempre s’havia tingut un 
cert bon fer en aquest sentit, doncs limita, i de manera important, o pot limitar 
de manera important, la tasca dels regidors de l’oposició.  
 
 
 
Penso que seria hora de canviar el rumb de les nostres relacions, govern i 
oposició i fer les coses d’una altra manera, perquè si hem de seguir discutint 
aquestes coses, tota vegada que, a més l’argumentació que s’explica en el 
Decret és molt tècnica, però després l’expressada verbalment per algun regidor 
no és tan tècnica sinó que és política. Per això em reafirmo amb allò de la 
represàlia -dit entre cometes si tu vols-, però crec que no és el camí que ens 
dificulta enormement la feina, perquè a més tenir aquesta confrontació política 
d’aquesta manera, rebaixa -com he dit abans- de forma important la qualitat 
democràtica del nostre Ajuntament.  
Per tant, demanaria, o més aviat exigiria una rectificació -retiro la paraula exigir- 
proposo una rectificació. Parlem-ne i fem les coses d’una altra manera.  
Si hem de regular l’accés a la informació, fem-ho plegats, proposem-ho en el 
ROM i aprovem-ho en el Ple que és on pertoca, gràcies.” 
 
Pren la paraula la senyora Romano: 
“Senyor alcalde vull seguir amb la línea del que estava dient el senyor Pau. A 
mi m’agradaria que quedés una mica entès i en aquest cas fer-li una pregunta 
al senyor secretari de la Corporació. Vostè diu que és un Decret que es basa 
amb el ROM, però jo tots aquest dies, des de que el senyor alcalde ens va fer 
arribar aquest Decret, m’he mirat totes les Lleis en les quals es regula l’accés a 
la informació als regidors, la Llei 7/1985, a la Llei de bases al ROF el Decret 
legislatiu del 2000/2003 i en cap, en cap lloc, senyor secretari, parla de limitació 
d’horari. En tot cas sí que ens dóna -i a dintre de l’explicació del Decret que ens 
va signar el senyor alcalde ho diu- diu quina és la manera de donar-nos la 
informació com oposició i ens dóna diverses sentències del tribunal, però en 
cap cas senyor secretari hi ha una limitació d’horaris. I més comptant que els 
regidors que estem a l’oposició no som alliberats. 
Potser la ciutadania no acaba d’entendre per què parlem de tot això, parlem de 
tot això perquè hi ha un Decret del 12 de novembre, però a més a més a la 
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última informativa hi va haver uns afers que crec que són importants, que 
hauríem d’exposar una mica aquí, es a dir, nosaltres anem a la Comissió 
Informativa -a la Comissió Informativa per Llei hi ha d’haver els expedients i per 
Llei tal com marca el ROF diu que els expedients poden ser consultats en el 
moment de la informativa- en aquesta informativa passada d’aquest mes, el 
senyor secretari va negar aquesta qüestió a una regidora que li va dir que en 
aquesta informativa va arribar una mica tard, va demanar les seves disculpes  i 
aquesta companya va dir que ella es quedaria a mirar una estona els 
expedients de la informativa i el senyor secretari va tancar la carpeta i va dir 
que no es podien mirar.  
A mi m’agradaria, primer, m’agradaria molt que aquesta tensió que hi ha i 
aquest mal estar entre l’oposició i el govern s’acabés d’una vegada. Nosaltres 
pensàvem que això s’havia ja suavitzat una mica, que havien parlat amb algun 
regidor de l’equip de govern després de la Comissió Informativa i que havia 
quedat bastant clar per part de tots els partits de que havíem de mirar d’arreglar 
tot això, però clar, ens trobem amb un Decret i jo entenc que el senyor alcalde 
està legitimat al cent per cent per fer aquest Decret, però el que no entenc és 
que jo miri totes les Lleis on regula els ens locals i en cap cas m’estigui parlant 
d’una limitació d’horaris. I si el senyor alcalde creu convenient que té que limitar 
l’horari a l’oposició i és aquest el seu tarannà, allà ell, però el que sí 
demanaríem és que aquest horari s’ampliés i es pogués venir algun dia per les 
tardes perquè els regidors no alliberats tenim les nostres feines i tenim les 
nostres vides. En el meu cas potser, no sóc la que més atacada hauria de 
sentir-me, però en aquesta setmana han ingressat  a la meva mare a l’hospital i 
no he pogut venir els matins a mirar els expedients com feia anteriorment, i 
clar, després d’aquest Decret encara tinc més limitació.  
Per tant jo crec des d’aquest plenari demanaria, si us plau senyor alcalde, que 
féssim entre tots una reflexió i miréssim de poder treballar i acabar una 
legislatura, que encara queda molt, i que crec que aquest no és el tarannà que 
hauríem de tenir, moltes gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor Ortega: 
“Bé, potser em repetiré i el que faré no és una pregunta, és un prec i potser em 
repetiré molt, però jo crec que s’hauria de buscar un punt de diàleg tots plegats 
per reconduir aquesta relació govern-oposició que sigui positiva per ningú. I 
crec que el millor és trobar un punt de consens entre tots plegats per reconduir 
aquesta situació, gràcies.” 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Moltes gràcies, jo ara intentaré parlar més a títol personal -personal 
representant-nos a tots- parlaré en nom meu i en nom del regidor Josep Miquel 
Galvan, que no hi és, i de la regidora Àngels García, només per demanar que 
nosaltres el que volem és fer bé la nostra feina i crec que avui també ho hem 
demostrat, perquè en les propostes d’acord i amb la informació que hem tingut, 
hem intentat també fer un exercici de reflexió i de posicionar-nos, o a favor, o 
en contra o amb una abstenció, en funció de la valoració que fem de la 
informació que tenim. 
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A vegades és més fàcil poder valorar les propostes d’acord al ple, perquè les 
pròpies propostes, els acord, als que tenim accés després de cada Comissió 
Informativa, de manera directa i personal a través dels missatges que se’ns 
envien i que s’agraeix que es sigui tan puntual en aquest enviament, doncs ja 
n’hi ha suficient per poder fer aquesta valoració i avui ha coincidit que aquest 
ple realment ho facilitava. Però algunes altres vegades no és així i cal poder 
accedir de manera senzilla, àgil i fàcil a la informació sobre tot per poder fer bé 
la feina que es vol fer i exercir amb les màximes garanties la representació que 
ostentem. 
Encara que això no s’aprovi en aquest ple, nosaltres igualment, perquè crec 
que els nostres votants, inclús els que no ens voten i tenen dret, hem intentat 
fer bé la nostra feina. Ho diem bàsicament des d’un punt de vista personal, de 
poder sentir-nos responsables de la feina que fem i poder-la fer sobretot amb la 
màxima il·lusió i amb la màxima facilitat. Compartim que s’hagi de regular 
d’alguna manera l’accés a la informació i voldríem però, que aquesta regulació 
no impedís la nostra feina, és l’única cosa que demanem. 
 
 
 
Jo sí que voldria afegir en forma de pregunta al senyor secretari, perquè la 
regidora a la que feia referència la regidora Romano sóc jo, només volia 
preguntar-li si el ROM o el Decret que es va aprovar limita la consulta dels 
expedients durant la sessió de la Comissió Informativa. És una pregunta molt 
directa només perquè segurament potser ens estem tots posant o ens estem 
posant nerviosos per coses que al final potser no ho són tant i potser són temes 
d’interpretació. La pregunta directa seria aquesta, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, gràcies, entenc que no hi ha més preguntes. Bé de fet preguntes 
pràcticament no n’hi ha hagut, tot han estat interpel·lacions al voltant d’aquest 
Decret d’accés a la informació. Vostès aquí fan lectures polítiques, és molt més 
fàcil que això, no busquin tres peus al gat.  
Els hi explicaré la motivació d’aquest Decret, però abans deixin que digui que 
aquest equip de govern, l’anterior i, per tant, aquest alcalde ha anat molt més 
enllà quan a accés a la informació, molt més enllà en positiu, que el que diu la 
legislació. És per això que vostès cada divendres o cada dilluns reben el llistat 
de tots els decrets que s’han signat durant la setmana i reben, un per un, tot el 
registre d’entrada i de sortida. Vagin vostès a preguntar als ajuntaments i als 
alcaldes a veure quants ho fan això. Vagin a preguntar a veure quants ho fan 
això. Ho estem fent des del primer dia. Hem estat els primers, els primers en 
els trenta anys de democràcia, que hem implantat això. No em mirin així, no em 
mirin així, hem estat nosaltres que ho hem fet i ara vostès diuen que restringim 
la informació. 
El que hem fet és un Decret que regula l’accés a la informació i ho regula en 
funció de la legislació existent i en funció del nostre Reglament Orgànic 
Municipal. Una altra cosa és que vostès em demanin que canviem el 
Reglament Orgànic Municipal. Podem fer un debat, estic disposat a fer un 
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debat sobre si cal canviar aquest aspecte o qualsevol altre aspecte del 
Reglament Orgànic Municipal. El que no em poden demanar és que em salti el 
Reglament Orgànic Municipal. Article 40 del Reglament Orgànic Municipal 
“documentació: la documentació íntegra dels assumptes inclosos en l’ordre del 
dia que ha de servir de base pel debat i, si escau, la votació, haurà d’estar a la 
disposició dels regidors o regidores, que la podran examinar i obtenir-ne còpia 
–atenció- a la secretaria de la Corporació a partir de la data de la convocatòria.“ 
En cap cas els originals es podran extreure del lloc on siguin exposats -com 
vostès saben, a la secretaria de la Corporació no es treballa 24 hores al dia i 
tampoc es treballa la majoria de tardes- per tant, on vostès hi veuen un motiu 
polític, hi ha un motiu tècnic i pràctic.  
Si vostès volen fer fotocopies, ha de quedar registre de les fotocopies que 
s’emporten i, per tant, hi ha d’haver personal de l’administració que puguin fer 
aquesta autorització i deixar constància del que s’emporten, de les còpies que 
s’emporten. Com volen que ho fem si venen, per dir alguna cosa un dimecres a 
la tarda i resulta que potser hi troben regidors, potser hi troben l’alcalde, però 
no hi troben personal, com volen que ho fem? 
 
 I això ha passat moltes vegades, vostès han vingut aquí, han agafat els 
documents, han fotocopiat coses i nosaltres no sabem què han fotocopiat. I 
alguna vegada fins i tot s’ha trobat a faltar alguna cosa. Per tant, escoltin, és 
una raó pràctica, el que passa que vostès continuen amb aquesta actitud 
d’anar tots plegats en contra d’aquest govern absolutament legítim i en fi, si 
volen continuar així, continuïn.  
Jo, a l’anterior Ple, vaig deixar molt clar que estàvem disposats a normalitzar 
les relacions, però només demanava un gest, un gest molt petit i de moment no 
hi ha estat aquest gest, al contrari, arriben aquí i el primer que em diuen o el 
segon -primer m’han felicitat perquè sóc Diputat- i després em diuen que els hi 
restringeixo la informació. Home, gràcies, no era aquest el gest que demanava 
eh, no era aquest. Hi ha hagut altres gestos els últims dies, però m’estalviaré 
d’explicar-los perquè en fi, això ja comença a avorrir a la població. Això ja 
comença a avorrir. 
Bé, si no hi ha més intervencions? 
Passo la paraula al senyor secretari.” 
 
Pren la paraula el senyor secretari: 
“Bé, respecta als punts de l’ordre del dia, però clar, al secretari no li pertoca 
entrar en discussions polítiques, només parlaré del que diu la Llei. La Llei diu 
que han d’estar els expedients dels òrgans col·legiats a disposició dels regidors 
que formen part d’aquests òrgans col·legiats des del moment de la 
convocatòria, fins el moment de la sessió. Ni abans, ni després. O sigui, abans 
de la convocatòria no, després de la sessió no. Això ho diu la Llei, no ho dic jo. 
I no sé què més han preguntat, perdó, la legalitat és absoluta, si no creuen que 
és legal potser ens hem equivocat i hi ha la jurisdicció contenciós administrativa 
per dirimir qui té raó i qui no la té. No sé si em deixo alguna cosa legal?” 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
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“No, no, jo no tinc cap pregunta legal de veritat, perquè ja estic cansada que tot 
el dia estem parlant de temes legals. Jo faig una pregunta molt pràctica, que jo 
crec que me l’ha respost, però voldria tenir-la més clara. Jo voldria saber, 
perquè si és que sí, jo crec que ens soluciona una situació i ens la facilita. 
Voldria saber si durant la sessió de la celebració de la Comissió Informativa, en 
aquell moment en que sí que han d’estar disponibles i ja hi ha una persona de 
l’Ajuntament que és vostè, el senyor secretari, si en aquell moment podem 
consultar els expedients que es porten a Ple.” 
 
Pren la paraula el senyor secretari: 
“Home, en principi hi ha hagut un termini de convocatòria perquè es consultin. 
Naturalment durant la sessió es poden consultar si tenen algun dubte previ, que 
no han resolt prèviament. Una altra cosa és després de la sessió.” 
 
 
 
 
 
 
Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“Només aclarir unes coses, no? Jo no he fet cap qüestió a la legalitat, he parlat 
que abans podíem veure els documents amb unes condicions i aquestes 
condicions s’han vist restringides. Tampoc he negat el camí, el bon camí 
d’accés a la informació i la transparència que s’havia iniciat, seria una pena 
anar en direcció contrària. No pretenc anar en contra de cap legalitat, però sí 
continuar amb els costums. I sí que vull asseverar un parell de coses o tres i és 
que sempre que he vist un document, ha estat amb funcionaris i treballadors a 
la casa, vull dir, no demano les claus de l’Ajuntament per venir a veure 
documents les 24 hores, de cap manera. Sempre ha hagut algú per allà que 
me’ls ha deixat. Sempre que he fet una fotocopia l’he comunicat al funcionari 
de secretaria corresponent o qui hagués per allà i se m’ha fet el document 
adequat. I, per tant, nego, perquè si s’ha trobat a faltar algun document, nego 
que el tingui jo. Jo no tinc cap document de l’Ajuntament i, perquè una de les 
coses sí que sé, és que no es poden treure’ls de l’Ajuntament. Jo no trec 
documents de l’Ajuntament. 
Per tant, jo no anava per qüestions legals, sinó més per qüestions de costums i 
de facilitar la feina. Parlem-ne, escolta no es tracta d’anar més enllà, perquè a 
més les justificacions que se m’han dit de paraula no eren las mateixes que se 
m’estan dient aquí, per tant, parlem-ne i mirem de facilitar-nos la feina uns als 
altres, perquè tampoc facilitem des de l’oposició gaire la feina si ens hem 
d’estar queixant del que creiem són dificultats que se’ns posen a la nostra 
tasca, res més.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Miri, jo no sé quines explicacions se li han donat, però les que valen són les 
que li he donat jo ara mateix, i són aquestes, no n’hi ha més, és a dir, si vostès 
troben el sistema de que puguin fer fotocopies davant d’un funcionari i això 



 

 35

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

pugui ser durant les tardes, mentre aquest ajuntament no es treballi a les 
tardes, expliqui’m com s’ha de fer? Jo els hi pregunto, expliqui’n com s’ha de 
fer? Perquè nosaltres, en fi, no ho acabem de veure, no? Però és que no parlo 
per vostè, és que sempre se sent interpel·lat vostè directament, jo parlava de 
que ha hagut -perdoni, estic parlant jo-, algun regidor o alguna regidora que 
venia a la tarda i, si s’havien de fer fotocopies, no pudien fer el que estableix la 
Llei, ha de quedar constància, no? I s’ha de signar davant de funcionaris. No 
podíem aplicar la Llei i per això ho hem regulat d’aquesta manera. Això no és 
cap revenja, això és aplicar la normativa de la manera que està establerta avui 
en dia, de totes maneres evidentment nosaltres no ens hem negat mai a deixar 
de parlar sobre res, si volen en parlem i en seguim parlant, però escoltin, la 
legislació s’ha d’aplicar, d’acord?  
Molt bé doncs, tanquem el Ple aquí, doncs moltes gràcies i bona nit.”             
 
 
 
 
 
 
L’alcalde aixeca la sessió a les 20 hores i 58 minuts, de la qual cosa, com  a 
secretari, estenc aquesta acta. 
 
 
El secretari gral.       Vist i plau 
        L’alcalde 
 
 
 
Eduard Lluzar López de Briñas    Jordi Solé i Ferrando 
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