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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 

Identificació de la sessió 
Núm.:  12 / 2012 
Caràcter: Extraordinari 
Data:  30 d’octubre de 2012 
Horari: 20’00 hores  
Lloc: Sala de Plens 
 

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

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

Secretari 
Eduard Lluzar López de Briñas, secretari gral. 
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Ordre del dia 
 
1. Aprovar provisionalment la modificació d’ordenances fiscals per l’any 
2013. 
 
2. Portar a terme el sorteig relatiu al nomenament dels membres de les 
meses electorals per a les eleccions al Parlament de Catalunya de data 25 
de novembre de 2012. 
 
3. Modificar la plantilla de personal i la relació de llocs de treball creant 
dues places de funcionari a cobrir amb personal funcionari interí per a 
programes específics. 
 
4. Desestimar el recurs de reposició presentat per Elisabet Maspons i 
Safont contra la liquidació de les contribucions especials per les obres de 
reurbanització de Can Maspons. 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Bé, anem a començar aquest ple extraordinari. Bona nit a tothom. Vull 
disculpar l’absència de la regidora Sara Marcé que per motius laborals no pot 
assistir avui.” 
 
 
1. APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ D’ORDENANCES 
FISCALS PER L’ANY 2013. 
 
Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, gràcies, hi ha intervencions sobre aquest punt? Comencem, senyor 
Olóndriz.” 
 
Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“Sí, de fet podria dir gairebé el mateix que vaig dir l’any passat. El mateix que 
vam dir anys anteriors, però vull afegir una cosa que és inaudita i és que alhora 
d’aprovar unes ordenances no hi hagi ni la més mínima presentació política del 
que s’ha fet, o del que s’ha pretès fer.  
Ja no dic en tant detall en totes les ordenances, ja hem parlat, evidentment en 
som coneixedors, però és tradició parlamentària, és tradició municipal, és 
tradició en els plens on s’aproven coses importants, que qui fa la ponència, qui 
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fa la proposta, com a mínim, faci una petita explicació d’intencions o de 
voluntats que s’han perseguit amb les ordenances. 
Com que aquestes ordenances, igual que les de l’any passat, igual que les dels 
darrers anys, no contemplen d’entrada com a treball previ o com enfoc el que 
nosaltres reclamem de fer una revisió d’ordenances amb visió de crisi, amb 
visió de la situació de crisi en la qual estem, com a mínim no hi ha cap 
declaració en aquest sentit.  
Jo no repetiré el que hem dit els altres anys, sí que vull apuntar com a positiu 
una petita cosa que s’ha introduït, que no és petita, però per a molta gent serà 
molt important, que és el canvi de subjecte passiu en la dació en pagament. Els 
propietaris que deixen el pis ja no hauran de fer front al pagament a 
l’Ajuntament, però clar, és un bolet que no està dins del que jo considero que 
hauria de ser una proposta global de modificació i de revisió d’ordenances 
fiscals, gràcies.” 
 
Pren la paraula la senyora Romano: 
“Bé, bona nit, nosaltres també lamentem que en el cas de les ordenances 
fiscals no hi hagi hagut més debat amb nosaltres per part del regidor que porta 
el tema. També creiem que aquestes ordenances no són les millors 
ordenances per a la ciutadania de Caldes. Vostès han preferit augmentar la 
pressió fiscal sobre la ciutadania en lloc de mirar de retallar despeses de 
l’Ajuntament i, per tant, nosaltres això no ho podem votar a favor, votarem en 
contra.  
El que sí volem dir al senyor regidor és que, durant el temps d’exposició, sí que 
el Partit Popular presentarà diverses al·legacions amb les quals intentarem 
arribar a un consens amb l’equip de govern. Creiem que unes ordenances 
fiscals han de ser unes ordenances que toquin de peus a terra i creiem que la 
ciutadania de Caldes mereix unes ordenances molt millors, gràcies.” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“Gràcies, bona tarda, bé, en tot cas, encara que sigui repetitiu -perquè el 
senyor Olóndriz ja ho ha dit- ens sorprèn que el regidor no expliqui quines han 
estat les línees generals d’aquesta proposta d’ordenances que ens porta i 
quines són les modificacions, o no, que avui es porten a aprovació respecta a 
les més significatives respecta a l’any anterior, no?  
En tot cas, nosaltres des del grup municipal vam fer una sèrie d’aportacions al 
contingut de les ordenances. Algunes de les propostes les vam recollir a través 
de diferents eines participatives. I d’aquestes vam rebre resposta. De la 
resposta que vam rebre, del que es contemplava, del que no es contemplava, 
del que per una banda es deia que no era possible incorporar.  
En aquest aspecte estem acabant de veure si realment és possible, o no, 
perquè la majoria de les propostes que ens va fer arribar la gent, d’aquelles que 
desconeixíem o que nosaltres d’entrada no anàvem a proposar, vam buscar si 
altres ajuntaments ho aplicaven i de la majoria vam trobar ajuntaments que ho 
aplicaven. Per tant, hauríem de veure si realment és possible, o no, de posar-
ho en pràctica. 
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Després, aquesta qüestió, tal com se’ns planteja fins a l’aprovació definitiva 
d’aquestes ordenances -una audiència pública, un termini d’al·legacions i una 
aprovació definitiva-, pensem que durant aquest temps podrem aclarir-ho. 
De les propostes que vam plantejar hi havia algunes qüestions que feien 
referència a preus públics, que si bé és cert que majoritàriament s’aproven en 
molts casos per Junta de Govern, no per això crec que s’hagi de rebutjar la 
proposta fins el juny de l’any vinent, no?  
Perquè moltes d’aquestes propostes que fèiem anaven lligades també a la 
situació econòmica general i al que estan passant moltes famílies de Caldes. 
La Llei perfectament preveu que tant si fos en aquest plenari, com si fos en una 
Junta de Govern, en aquest moment es poguessin portar a terme aquestes 
modificacions d’aquests preus públics. Això no és com els impostos, que sí que 
hi ha una data per aprovar-los. En aquest cas sí s’hagués volgut o hi hagués 
calgut aquesta voluntat política. Les propostes que vam enviar referent els 
preus públics, s’haguessin pogut aprovar, tant en el plenari com si ho 
consideraven en una Junta de Govern. I així entrar en vigor quan abans millor 
pel benefici que algunes d’aquestes suposen, especialment per persones que 
es troben en situació d’atur, etc...  
Creiem que en aquest sentit des de l’equip de govern s’hagués pogut fer 
aquest gest i aquelles que compartissin o que volguessin tirar endavant poder-
ho fer ja i no haver d’esperar a mitjans de l’any vinent. 
D’alguna de les qüestions de les propostes que vam presentar, ens plantegen 
discrepàncies quan a l’aplicació, o no. Per exemple el manteniment del 
cementiri, que ens diuen que la taxa cobreix el cost de la mateixa. La nostra 
proposta no venia a pretendre vulnerar aquest principi, sinó demanar que 
l’increment es realitzes sobre els panteons que no pas uns nínxols de tercera, 
que sí es cobreix costos, tal i com està. No hi ha increment de costos que 
recaigui amb major pes en aquest tipus, en el cas dels panteons i en tot cas sí 
hi ha disponibilitat; fins i tot reduir els nínxols de tercera, que serien els més 
bàsics o els columbaris.  
O sigui, aquesta repercussió realment en uns moments com els actuals si és un 
luxe, una voluntat de la persona, i si ho pot mantenir cap problema, doncs que 
es mantingui, però que el cost sigui molt major i, per tant, que hi hagi aquesta 
repercussió. No que aquest increment suposi vulnerar el principi dels ingressos 
que es puguin tenir amb aquesta taxa, però sí que hi hagi aquesta visualització 
política que recau més en el cost del manteniment sobre aquest tipus de 
instal·lacions. 
També una altra qüestió que plantejàvem sobre el tema d’ocupació amb 
cadires i taules de la via pública, clar, diuen que no s’aplica aquesta taxa pel 
benefici que hi ha, però en realitat sí que s’aplica pel benefici que es fa de l’ús 
privatiu de l’espai públic en tant que si una entitat sense ànim de lucre demana 
utilitzar aquest espai no se li cobra, no? Llavors, és cert que és difícil repercutir 
com explicaven que es pot fer a través de la categoria de carrers, però també 
és cert que sí que va lligat al benefici que obté una persona a l’utilitzar aquest 
espai públic que és de tots i que quan entenem que no hi ha un benefici 
particular, no general, l’Ajuntament no cobra aquest ús d’espai públic com seria 
el cas d’instal·lació d’entitats, no? I que, per tant, sí que hi podia haver un ajust 
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en aquest sentit perquè realment pugui ser sostenible, o com a mínim 
l’argument que ens faciliten no el compartiríem en aquest sentit. 
Llavors, nosaltres hem volgut participar i ho hem fet de la manera que hem 
considerat més positiva alhora de passar propostes, però també hagués estat 
més còmode treballar, perquè alguna de les propostes que ens deien: “-no, és 
que això ho volem reflectir, clar, és que no ho sabem”. Nosaltres estem fent en 
aquests moments unes propostes sobre unes ordenances fiscals per l’any 2013 
que desconeixem completament quina és la voluntat de tirar endavant per part 
de l’equip de govern. 
Hagués estat més còmode, per part de tots plegats, poder fer aquestes 
propostes del tema econòmic, en un debat amb el responsable polític de l’equip 
de govern o amb qui sigui representant d’aquest equip de govern, no? Perquè 
clar, nosaltres proposàvem, però fins que no hem tingut resposta a les nostres 
propostes, no ha estat fins el dia 22 d’aquest mes que no hem disposat 
realment del document. Crec que és el primer cop que rebem un document tan 
just previ a la seva aprovació, estem parlant d’un document de despatx, no sé, 
estem parlant d’un document que són les Ordenances Fiscals a aplicar per part 
de l’Ajuntament durant l’any 2013, no?  
Clar, aquest poc marge de maniobra també dificulta molt la capacitat d’arribar a 
acords, perquè igual amb aquests raonaments en aquest temps haguessin 
estat possibles, la nostra voluntat -com ja venim manifestant de sempre- és 
poder col·laborar, poder debatre i poder tractar qüestions amb més profunditat 
que les pròpies propostes que fem. Perquè hi ha qüestions més de fons que 
aquestes propostes concretes i lamentem que no hagi estat possible i que el 
termini de conèixer la proposta inicial hagi estat curt. Esperem d’aquí a 
l’aprovació definitiva tenir oportunitat de debatre-ho més, però la llàstima és 
que arribem a aquest punt no havent pogut treballar, com haguéssim volgut, 
aquestes qüestions.  
Per tant, avui i esperant el que passi d’aquí a la aprovació definitiva, el nostre 
vot serà l’abstenció.” 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Molt bé, gràcies. En primer lloc voldríem dir que potser no és la millor de les 
maneres de treballar, però potser sí que val la pena donar les gràcies, com a 
mínim, per la intenció d’intentar fer un cert avançament amb tot el procés i 
convocar-nos el regidor responsable, per mirar d’encetar aquest debat que 
realment després no s’ha pogut fer. Però com que el tema no està acabat i el 
debat continua, doncs en tot cas el podem portar aquí en el plenari, que també 
és on toca. I nosaltres volíem preguntar-li explícitament per alguns casos 
concrets dels quals voldríem la seva valoració política i també tècnica en 
relació amb les modificacions pel que fa a l’ordenança 5,8,10,12,16 i la 23, 
gràcies.” 
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Pren la paraula el senyor Marañés: 
“Bé, bona nit, primer veig que tothom es queixa de la forma de treballar excepte 
vostè, però jo crec recordar que el mes de maig us vaig convidar a tots a 
participar de les ordenances i vaig dir: “Em poso a treballar, podeu fer-me 
arribar aportacions, podem començar” i la única proposta que he rebut ha estat 
del grup Socialista, el dijous de la Festa Major i per via electrònica, que a mi no 
em va arribar fins dimarts, crec. Per tant, jo al maig ja us vaig dir que estava 
amb això, a mi ningú m’ha fet arribar res. 
Passant al tema de les ordenances. 
M’has demanat la 5, la de construccions, instal·lacions i obres, bàsicament el 
que augmenta és l’IPC en aquesta. 
La 8 per serveis especials de vigilància i altres motivats per espectacles públics 
i grans transports, aquí l’augment és de l’IPC i l’únic que modifiquem és la 
fiança dels circs que deixem la fiança, si no crec recordar malament, però 
reduïm l’import d’estada, perquè ens trobàvem que molts circs s’estaven aquí, 
deixaven la fiança ja que pujava més la taxa i marxaven. I tal com està la 
situació, hem entès que potser baixant l’import de la taxa de l’estada 
potenciaria que vinguin més circs i espectacles. 
La següent que m’has demanat era la 10, entenc que aquesta també, si no em 
falla la memòria només augmentem l’IPC. 
La 12 augmenta l’IPC i l’únic que fem, sí que aquesta és la que modifiquem. Els 
restaurants i els bars podran sol·licitar, en lloc de pagar la taxa anual, pagar-la 
amb trams de mesos, de tres mesos. 
La 16 no la hem tocat i la 23 augmenta l’IPC.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Hi ha més intervencions? Farem una segona i última ronda de intervencions, 
senyora Coll.” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“És molt breu. Ara he fet una repassada d’aquesta invitació a aquest procés 
que comentava el regidor. Hauré de mirar el correu electrònic, perquè no és la 
primera vegada que ens passa que ens diu que ens va enviar una cosa i jo no 
sé trobar-ho. Ho miraré amb més calma.” 
 
Pren la paraula el senyor Marañés: 
“Ho vaig dir en persona en la informativa.” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“Doncs jo, sincerament, no ho recordo, en tot cas nosaltres hem volgut aportar-
hi, vull dir, que li hem enviat les propostes sabent que hi hauria, que vindria 
aquest debat tard o d’hora, i que, per tant, poguessin tenir algunes de les 
consideracions que nosaltres fèiem de cara a les ordenances fiscals. En aquest 
sentit jo crec que hem aportat, estarà d’acord o no del que diem, però hem fet 
la nostra aportació, gràcies.” 
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Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, gràcies, si no hi ha més intervencions? Anem a la votació.”   
       
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); i del PSC (2); i 2 vots en contra del PPC (1); i d’ICV-EUiA (1)], 
    

            ACORDA: 

Identificació de l’expedient 
 
Expedient de l’Àrea de Serveis Econòmics número 78/2012 relatiu a l’aprovació 
de la modificació d’ordenances fiscals per l’any 2013. 
 
 
DICTAMEN 
 
 
Antecedents i Fonaments jurídics 
 
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 
modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General, redactada a l’empara 
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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 els informes tècnic econòmics 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 en cadascun dels supòsits que originen la imposició de 
taxes o la modificació de les seves tarifes. 
 
S’ha verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o 
realització d’activitats administratives de competència local que s’imposen o es 
modifiquen, 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 General de 
Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que 
haurà de regir per a l’exercici 2013 i següents.  
 
Segon.  Aprovar l’eliminació dels textos de les ordenances següents per 
incorporació de les tarifes i els aspectes substantius que contenien en les 
ordenances núms. 10 i 12: 
 
- Ordenança fiscal núm. 13 – Reguladora de la taxa per la instal·lació de 
quioscos en la via pública. 
 
- Ordenança fiscal núm. 14 – Reguladora de la taxa per parades, barraques, 
casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terreny d’ús públic i 
indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic. 
 
Tercer.  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2013 i següents la 
modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen: 
 
- Ordenança fiscal núm. 1 – Reguladora de l’Impost sobre béns immobles. 
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- Ordenança fiscal núm. 2 – Reguladora de l’Impost sobre Activitats 
Econòmiques. 
 
- Ordenança fiscal núm. 3 – Reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció 
mecànica. 
 
- Ordenança fiscal núm. 4 – Reguladora de l’Impost sobre l’increment del valor 
dels terrenys de naturalesa urbana. 
 
- Ordenança fiscal núm. 5 – Reguladora de l’Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres. 
 
- Ordenança fiscal núm. 8 – Reguladora de la taxa per serveis especials de 
policia per  vigilància i altres motivats per espectacles públics, grans transports 
o situacions extraordinàries. 
 
- Ordenança fiscal núm. 9 – Reguladora de la taxa pel subministrament d’aigua. 
 
- Ordenança fiscal núm. 10 – Reguladora de la taxa per l’ocupació i l’ús 
ocasional del domini públic local. 
 
- Ordenança fiscal núm. 11 – Reguladora de la taxa per les entrades de 
vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per aparcament, 
càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena. 
 
- Ordenança fiscal núm. 12 – Reguladora de la taxa per l’ocupació i l’ús periòdic 
del domini públic local. 
 
- Ordenança fiscal núm. 15 – Reguladora de la taxa pel servei de clavegueram. 
 
- Ordenança fiscal núm. 16 – Reguladora de la taxa per retirada de vehicles 
abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública. 
 
- Ordenança fiscal núm. 17 – Reguladora de la taxa per expedició de 
documents administratius. 
 
- Ordenança fiscal núm. 18 – Reguladora de la taxa per la prestació de serveis 
en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis funeraris de 
caràcter local. 
 
- Ordenança fiscal núm. 19 – Reguladora de la taxa per recollida, transport, 
tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans. 
 
- Ordenança fiscal núm. 20 – Reguladora de la taxa per la tinença, captura i 
manutenció d’animals domèstics. 
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- Ordenança fiscal núm. 21 – Reguladora de la taxa per llicències o la 
comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme. 
 
- Ordenança fiscal núm. 22 – Reguladora de la taxa per la prestació de serveis 
d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través 
del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració responsable 
i pels controls posteriors a l’inici de les activitats. 
 
- Ordenança fiscal núm. 23 – Reguladora de la taxa per visites als museus i la 
realització de tallers educatius. 
 
- Ordenança fiscal núm. 25 – Reguladora de la taxa per ocupacions del subsòl, 
el sòl i la volada dels immobles municipals de domini públic local. 
 
Quart. Indicar que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i 
Recaptació dels ingressos de dret públic municipals a què es refereix l’acord 
primer, és coincident en tot allò que constitueix prescripció legal d’obligatòria i 
general aplicació amb el model aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat 
al Butlletí Oficial de la Província de 28 de setembre de 2012. 
 
Cinquè. Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2013, seran objecte de publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província sota els criteris següents: 
 
1) Es publicarà la relació d’Ordenances que es deroguen i s’aproven per primer 
cop. 
 
2) Es publicarà el text íntegre de les ordenances fiscals o dels articles que 
resultin modificats segons s’indica en l’article 17 del text refós de la llei 
Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, per aquelles Ordenances que no són coincidents amb el model 
aprovat per la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província 
de 28 de setembre de 2012. 
 
3) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria 
per part de l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model 
proposat i aprovat per la Diputació de Barcelona per aquelles Ordenances, el 
text de les quals és coincident amb el model aprovat per la Diputació de 
Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 28 de setembre de 
2012. 

 
4) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de 
Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 28 de setembre de 
2012, es farà pública l’adaptació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i 
Recaptació dels ingressos de dret públic municipals. 
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5) Es publicaran íntegrament les ordenances fiscals que hagin incorporat tarifes 
i altres elements que es regulaven per altres ordenances fiscals que s’eliminen. 
 
Sisè.  Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors 
acords provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals 
aprovades de nou o modificades i de les que han incorporat tarifes i altres 
elements que es regulaven per altres ordenances fiscals que s’eliminen, 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. 
 
Setè. Publicar, així mateix, en un diari de màxima difusió de la província, 
l’anunci d’exposició pública dels acords d’aprovació provisional d’imposició i 
modificació d’Ordenances Fiscals. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances fiscals, qui hi tingui un 
interès directe o en resulti afectat, en els termes previstos a l’article 18 del text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podrà examinar l’expedient i presentar-hi les 
reclamacions que estimi oportunes. Transcorregut el període d’exposició 
pública, si no s’han presentat reclamacions, els acords adoptats restaran 
definitivament aprovats. Tot això, sense perjudici de que l’acord no prendrà 
executivitat definitiva en tant que no es celebri l’audiència pública d’acord amb 
el que disposa l’article 14 de Reglament de Participació Ciutadana de 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui. 
 
 
2. PORTAR A TERME EL SORTEIG RELATIU AL NOMENAMENT DELS 
MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS PER A LES ELECCIONS AL 
PARLAMENT DE CATALUNYA DE DATA 25 DE NOVEMBRE 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: 
“La intervenció és sobre aquest punt? Doncs endavant.” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“Bé, o sigui, des del nostre grup volíem demanar que ja que hi ha diferents 
ajuntaments que han sol·licitat a la Junta Electoral que es prioritzi alhora de fer 
la mesa definitiva el dia de la sessió, som conscients de que la Llei no permet 
aquesta tria, però també és cert no sé si la Junta Electoral acceptarà, o no? 
Que es prioritzi en les persones que estan aturades i no reben prestació. Les 
persones que estan a la mesa cobren entre 62 i 70 euros per aquell dia, 
diguem que cobren per la feina efectiva que fan com a membres de la mesa. 
No sabem quina serà la resposta de la Junta. Voldríem demanar si l’Ajuntament 
s’adherís a aquesta petició que estan fent els ajuntaments perquè hi ha 
persones a les quals no els hi fa molta gràcia ser-hi i en canvi hi ha persones 
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que els hi aniria molt bé ser-hi, ja que aquests diners, pocs o molts, poden ser 
un  ajut per a aquestes persones que estan aturades.  
Llavors volem fer el prec, la petició -no sé com dir-ho-, que es tingui en compte 
alhora dels que definitivament conformin la mesa que siguin persones que es 
trobin a l’atur.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, doncs mirarem d’adherir-nos a aquesta petició a la Junta Electoral. 
Algú li fa il·lusió prémer el boto? O ho faig jo mateix? El Josep, exacta, a més a 
més som part implicada, és veritat.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Bé, ja s’ha fet l’assignació de manera automàtica, suposo que no volen que 
llegeixi un per un les persones que han sortit, per tant, ho imprimirem i 
enviarem la copia pertinent.” 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents [16 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); de CIU (3); del PSC 
(2); del PPC (1); i d’ICV-EUiA (1)], 
 

                ACORDA: 

Identificació de l’expedient 
 
Expedient de secretaria número SGGE201200065, relatiu al sorteig dels 
membres de les meses electorals per a les eleccions al Parlament de 
Catalunya de data 25 de novembre de 2012. 
 
DICTAMEN 
 
Antecedents  
En la sessió pública d’avui de data 30 d’octubre de 2012, degudament 
notificada als caps dels grups polítics del Consistori i tal i com preveu la Llei 
Orgànica del Règim Electoral General, en endavant LOREG, s’ha de portar a 
terme el sorteig públic per a l’elecció dels membres titulars i suplents que han 
de formar part de les meses electorals del proper dia 25 de novembre de 
2012, amb motiu de les Eleccions al Parlament de Catalunya. 
 
Per fer aquest sorteig s’ha tingut en compte el cens electoral i s’ha fet una 
discriminació d’acord amb el que fixa l’article 26 de la LOREG, és a dir, s’han 
agafat només les persones entre 18 i menors de 70 anys.  
 
Per tant, per raó d’edat, s’han exclòs les persones que a data d’avui, 30 
d’octubre de 2012, encara són menors d’edat (encara que compleixin els 18 
anys abans del dia 25 de novembre de 2012 i, per tant, puguin exercir el dret 
de vot) i les persones de 70 anys o més. 
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Per altra banda, per ser vocals de les meses es demana que sàpiguen llegir i 
escriure, és a dir, que tinguin el nivell d’estudis primaris, i per ser presidents o 
presidentes cal acreditar que tinguin la formació de batxillerat, FP de segon 
grau o subsidiàriament el graduat escolar o equivalent. 
 
Per tant, també s’ha fet al cens una discriminació per dels estudis realitzats. 
 
El programa informàtic, de forma aleatòria, localitza el primer component de 
cada mesa electoral, i a partir d’aquest s’escull al President/a de la mesa i als 
dos membres vocals. De cadascuna d’aquestes persones també surt escollit el 
primer i el segon suplent, per tant, el nombre total de persones escollides per 
cadascuna de les meses electorals és de 9 membres. 
 
Els informàtics posen en funcionament el programa per tal de disposar dels 
resultats de les persones escollides i que posteriorment s’imprimeixen per 
poder adjuntar a l’expedient. 
 
 
Fonaments de Dret 
 
Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny de Règim Electoral General. 
 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Aprovar el resultat del sorteig públic de nomenament dels membres de 
les meses electorals per a les eleccions al Parlament de Catalunya de 25 de 
novembre de 2012 i notificar-ho als interessats en el termini de 3 dies, 
comptadors des del dia del sorteig públic, adjuntant el corresponent manual 
d’instruccions a cadascun dels designats. Tanmateix fer-los constar que 
d’acord amb l’article 27.3 de la LOREG, poden al·legar en un termini de 7 dies 
naturals, davant la Junta Electoral de Zona de Granollers el que creguin adient 
al seu dret. 
 
Segon. Notificar el resultat del sorteig públic de nomenament a la Junta 
electoral de Zona, així com la ratificació d’aquest acord pel ple una vegada 
s’hagi dut a terme. 
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3. MODIFICAR LA PLANTILLA DE PERSONAL I LA RELACIÓ DE LLOCS 
DE TREBALL CREANT DUES PLACES DE FUNCIONARI A COBRIR AMB 
PERSONAL FUNCIONARI INTERÍ PER A PROGRAMES ESPECÍFICS. 
 
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: 
“Bé, gràcies, hi ha intervencions sobre aquest punt? Senyor Olóndriz.” 
 
Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“Cap explicació, no? Doncs us ho pregunto: -Quins són els beneficis reals que 
l’Ajuntament té? I per què ho feu? Crear dues places de funcionaris per extingir 
dues places que tenen els dies comptats, especialment la de Llei de Barris. 
Una Llei de Barris on veiem que tot està aturat, que no hi ha previsió d’allargar-
se molt en el temps. No acabem d’entendre. No acabo d’entendre la necessitat 
de crear dues places de funcionari amb totes les complicacions que això pot 
portar, degut a la interpretació de la Llei, per molt que els haguem declarat 
essencials i quins són realment. Aquesta és la qüestió que vull que expliqueu. 
Per què les creem en aquests moments que estem treien, que esteu treien 
altres funcionaris? No vull lligar una cosa amb una altra, però sí que sobta que 
amb pocs mesos de treure uns treballadors, en creem unes altres places.  
No sé tampoc en quina situació quedaran els treballadors que ocupin aquestes 
places de funcionaris quan s’extingeixin les places. És realment necessari? 
Sobretot per unes tasques que aviat no hi seran. Com que no ho puc entendre, 
el meu vot serà contrari a no ser que m’ho expliqueu i sigueu capaços de fer-
m’ho entendre, o jo sigui capaç d’entendre el que expliqueu en els minuts que 
queden.” 
 
Pren la paraula la senyora Romano: 
“Bé, com bé han dit, aquests dos llocs de treball que vostès volen crear com a 
funcionaris, són llocs que des del plenari es va dir que eren llocs essencials, 
però en cap cas són llocs de finalitat extraordinària o urgent com marca la Llei 
de l’Estat. Per tant, entenem que aquestes dues places no es poden crear. Si 
mirem la Llei 20/2011 entendrem el perquè. Sembla ser que l’equip de govern 
reiteradament vol crear funcionaris en aquesta casa, no entenem quina és la 
finalitat. I en el cas de la Llei de Barris, segons sembla, encara no tenim la 
confirmació de que aquesta prorroga ens sigui acceptada fins el 2015. Per tant, 
tampoc entenem la urgència de la creació de dos llocs de funcionaris que 
podrien ser dos llocs de laborals. No entenem perquè vostè està tan capficat en 
fer funcionaris a la casa.  
Per tant, el nostre vot serà contrari, gràcies.” 
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Pren la paraula la senyora Coll: 
“Gràcies, bé, en tot cas una mica ens repetiríem. Vist el que estableix el Real 
Decret 20/2011 en què prohibeix la creació de places, ara creem aquestes, no? 
Aquestes dues que es creen de funcionari que són a extingir, o sigui, hi ha tota 
una qüestió aquí que no acabem d’entendre, perquè representa que no podem 
seguir contractant aquesta gent, perquè la Llei ens ho prohibeix de la manera 
que ho estem fent fins ara i creem aquestes places noves de funcionari, places 
noves que suposo que la Llei tampoc ens permet crear per fer aquests 
contractes, no? Llavors no sabem si ens estem tornant a ficar “en un 
berenjenal” en contra del que la legislació actual preveu en aquest aspecte. I 
voldríem saber com s’argumenta el poder fer això, gràcies.” 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Sí, gràcies, Vull fer alguna valoració, també per aclarir exactament, ja que el 
text dels acords no és clar, i per entendre quina motivació hi ha al darrera. 
Aquestes places de personal funcionari interí, que també m’agradaria saber el 
concepte interí al costat de funcionari com vostès l’interpreten per programes 
específics, parla en primer lloc de que passaran a ser funcionaris interins per 
programes temporals. Hem d’interpretar que seran funcionaris interins per a 
qualsevol programa temporal més enllà del que consten en el punt primer de 
l’acord? Després, en el punt quart vostès indiquen que tant aquestes places 
com els llocs de treball corresponents a aquestes s’amortitzaran en el moment 
que finalitzin els programes temporals. Quins? Els programes temporals que 
consten en el punt primer? O qualsevol programa temporal?  
I també vull preguntar si els llocs de treball també s’amortitzen, vol dir que 
malgrat que aquestes persones els cobreixin com a funcionaris, en la 
finalització d’aquests programes temporals siguin quins siguin, aquestes 
persones es  quedaran sense aquest lloc de treball, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, gràcies, passem a les respostes, senyor Personat si us plau” 
 
Pren la paraula el senyor Personat: 
“Bona tarda, bona nit, gràcies senyor alcalde. Bé jo no sé si els informes 
queden prou clars, o no? Però veig que continuen sense entendre el que vol dir 
un funcionari i un laboral. I que estem en un lloc on s’ha de llogar gent 
funcionaria.  
Per altra banda, comencem pel Pau, pels beneficis reals que té l’Ajuntament, 
les places que tenen els dies comptats i quines complicacions ens poden 
portar? I com quedarien els empleats? En fi, tot això, no?  
Els empleats que cobreixen aquests places, el mes de desembre, tots dos són 
fora, no es poden renovar ni es pot allargar més el contracte. Vam renovar tot 
el màxim que vam poder, per tant són fora. 
Per tant, tenim un dilema que és que ens quedem sense fer Llei de Barris i 
sense ajut a l’ocupació que avui per avui és un ajut molt necessari per la tasca 
que estan fent i la feina que tenen, o tornem a llogar a més gent? Com que per 
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sort, amb previsió amb el ple de 26 d’abril de 2012, malgrat diguin alguns que 
no, es va declarar com a servei essencial i prioritari aquestes dues places. Per 
tant podem contractar gent per continuar amb aquests serveis. I l’Ajuntament, 
l’equip de govern, ha cregut oportú que teníem de continuar amb aquests 
serveis, per tant teníem que contractar gent, perquè la gent que tenim ha de 
plegar i no es pot tornar a contractar la mateixa gent. 
Llavors, com contractem a la gent? Doncs en principi fem el que s’anomena 
funcionari interí temporal. En lloc d’agafar gent per temporal que pots llogar-la 
per un any i mig -crec que són un any i mig o dos com a màxim per qüestions 
temporals-, que d’aquí a un any i mig han de tornar al carrer i has de tornar a 
agafar una altra gent. Doncs hi ha una plaça que es diu funcionari interí 
temporal que la Llei a l’article 9 de la mateixa Llei 7/2007 -que aquesta Llei la 
tindrien de tenir tots així ja perquè l’hem llegida tots moltes vegades-, en 
l’apartat C diu que són funcionaris interins els que per raons expressament 
justificades de necessitat i urgència, que ja ho vam anomenar-ho en el ple del 
26 d’abril, són anomenats com a tals per desenvolupar les funcions pròpies de 
funcionaris de carrera quan es doni alguna de les circumstàncies següents; -
anomena una sèrie de circumstàncies- i a l’apartat C diu: “l’execució de 
programes temporals.” La Llei de Barris i l’ocupació són execucions de 
programes temporals, per tant, crec que -i crec que és bastant fàcil d’entendre- 
que es poden contractar funcionaris interins per ocupar aquestes places amb 
l’avantatge i benefici de tenir a aquestes persones fins que s’acabi. La 
contractació temporal estarà fins que s’acabi el pla, tant el Pla de Barris que 
està prorrogat fins el 2015, o sigui que no tenim de contractar ningú més fins 
que s’acabi aquest programa.  
Per tant, crec que queda molt clar que hi ha una avantatge i un benefici per 
l’Ajuntament i és no tenir d’anar agafant gent que has d’ensenyar i han d’agafar 
una miqueta de pràctica per portar aquestes coses, que per cert són bastant 
tècniques, que tens un funcionari ara, fas unes probes de funcionari interí i fins 
que s’acabi el Pla els tens treballant amb nosaltres. 
Això que no es poden crear places, cada vegada diem el mateix, es poden 
crear tantes places com creguis convenient, el que no pots és dotar-les, si no 
són -com hem dit abans- declarades necessàries i indispensables pel 
funcionament de l’Ajuntament i aquestes dues places, a part de poder-les crear, 
les podem dotar perquè són necessàries i indispensables, perquè així ho vam 
dir el ple del 26 d’abril. 
El text no està clar? Li preguntaria on no té clar el text? Jo l’he llegit i el tinc 
clar, per tant, el que no li puc aclarir és si no em diu on no ho té clar el text, per 
tant si vostè em diu on no ho té clar, intentaré aclarir-li. 
I que només són programes específics, aquestes persones són llogades per 
aquests programes i es rescindirà el contracte quan s’acabin aquests 
programes, no altres programes. Queda molt clar i queda especificat en la 
primera pàgina dels antecedents, per què es creen aquestes places i on han de 
treballar i quina fitxa tècnica o fitxa de tasques han de fer, tant una com l’altra. 
Són, vull recordar, que són places subvencionades, que l’Ajuntament té el 60%, 
la Diputació de Barcelona, a la plaça que dóna suport a l’ocupació el 50%, amb 
la subvenció del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
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Catalunya que dóna aquest 50% per la Llei de Barris, amb el Pla de Llei de 
Barris. 
No sé si em vol aclarir, on no té clar el text? Intentaria aclarir-li, si em diu on no 
ho té clar.” 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Bé, jo em pensava que havia fet la pregunta clara, disculpi si no se m’ha entès, 
en tot cas és culpa meva de no haver-me explicat prou bé.  
Sí, ja m’ha respost, he entès que la resposta era aquesta. Corresponent al club 
de feina i dinamització de Pla de Barris, que passaran a ser funcionaris interins 
per programes temporals i jo volia clarificar si era exclusivament per aquests 
programes temporals? O per altres programes temporals que poguessin venir 
després d’aquest termini del 2015? Aquesta era la pregunta. 
Puc aprofitar per fer una altra pregunta? Gràcies.  
Volia preguntar si s’ha produït algun tipus de modificació en relació amb les 
condicions laborals d’aquestes persones? Es a dir, si hi ha hagut alguna 
modificació salarial, o no? Donat que les funcions que els hi demanem són les 
mateixes, la única cosa que dóna motiu a que es creïn aquestes places és pel 
fet de no poder continuar contractant per obra i servei? I també voldria 
preguntar si s’ha valorat l’opció de contractar personal laboral indefinit? 
Gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor Personat: 
“Sí, quant a la modificació de tipus laborals, en la primera no tenim cap tipus de 
modificació perquè la fitxa de valoració feta juntament amb els delegats 
sindicals, amb el Comitè d’Empresa, es va fer una valoració en el seu dia i s’ha 
tornat a fer la valoració per tornar a contractar aquestes persones i s’ha optat 
per la mateixa valoració que hi havia a la primera d’ocupació i 409 punts la 
segona persona que contractem per a Serveis Territorials. Quin increment 
significa això? Doncs significa un increment a l’any de 2.000 euros perquè el 
50% estan subvencionats per la Generalitat. Són 4.103 euros de sou més 985 
de Seguretat Social, total 5.000 euros, per tant són 2.500 euros que es farà 
increment de pressupost de l’any 2012 per aquest lloc de treball.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
Molt bé, hi ha més dubtes? No? Ah, perdó, senyora Romano” 
 
Pren la paraula la senyora Romano: 
“Bé, només voldria dir-li al senyor regidor que potser vostè sí que se sap la Llei 
del 2007, però sembla que la Llei de 2012 no li acaba d’entrar, perquè vostè 
amb aquestes creacions de places està modificant el capítol 1 i això sí que ho 
prohibeix la Llei del 2012. No sé si vostè ho ha vist?, si no faci una repassada, 
gràcies.” 
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Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Bé, en tot cas tindrem més plens per parlar de la Llei 2012 perquè sembla ser 
que vostès se la coneixen perfectament i, fins i tot, millor que els juristes i millor 
que els legisladors que l’han fet. Però no pateixin que ja tindrem temps a parlar 
d’això en el proper ple. 
Passem doncs a la votació.”  
 
       
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta [9 vots 
favorables dels membres del grup municipal d’ERC (9); 4 vots en contra de CIU 
(3); i del PPC (1); i 3 abstencions del PSC (2); i d’ICV-EUiA (1)], 
    

             ACORDA: 
 
Identificació de l’expedient  

Expedient de Recursos Humans, relatiu a la creació de dues places i dos llocs 
de treball per cobrir amb funcionaris interins per a programes temporals. 

 
DICTAMEN 
 
Antecedents  
 
I. El cap d’àrea de Serveis Personals ha sol·licitat la creació d’una plaça de 
funcionari per programes temporals, per portar a terme les tasques següents: 
 
Gestió de l’espai de recerca activa de feina i de suport  a l’ocupació de les 
persones treballadores desocupades, orientació professional, itineraris 
personals, acompanyament en la recerca activa de feina, realització de 
sessions de grup, d’orientació, i de tècniques de recerca activa de feina, 
actualització, elaboració i renovació de material d’orientació i de recerca activa 
de feina, intermediació laboral, relació amb el teixit empresarial per a la 
captació d'ofertes de feina i el foment de la inserció laboral de persones 
desocupades, suport al desenvolupament de cursos de formació ocupacional i 
d'altres pròpies del Servei d'Ocupació. S’annexa sol·licitud del cap d’àrea a 
l’expedient. 
A la vegada ha lliurat fitxa descriptiva del lloc de treball, la qual consta a 
l’expedient. 
 
La creació d’aquesta plaça de funcionari per programa temporal, té com a 
objectiu portar a terme el programa complementari de reforç dels serveis 
d’ocupació i el programa Club de Feina; els costos salarials d’aquest lloc de 
treball, en l’actualitat, estan subvencionats al 60% per la Diputació de 
Barcelona. 
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La Comissió de Valoració de Llocs de Treball, constituïda el dia 23 d’octubre de 
2012, a les 13:00 hores, ha valorat el lloc de treball esmentat, amb una 
puntuació total de 428 punts, la qual cosa equival a una retribució bruta anual 
de 28.254,66.- euros, per a l’any 2012. 
 
Aquesta modificació de la relació de llocs de treball no comporta cap increment 
pressupostari, ja que fins la data ha estat pressupostat com a personal laboral 
temporal. 
 
II. El cap d’àrea de Serveis Territorials ha sol·licitat la creació d’una plaça de 
funcionari per programes temporals, per portar a terme la gestió del Pla 
d'Intervenció Integral del Centre Històric de Caldes de Montbui (sol·licitud, 
seguiment de programes, avaluació de programes, canvis de destinació, 
justificació). 
S’annexa sol·licitud del cap d’àrea a l’expedient. 
A la vegada ha lliurat fitxa descriptiva del lloc de treball, la qual consta a 
l’expedient. 
La creació d’aquesta plaça de funcionari per programa temporal té com a 
objectiu la necessitat de la gestió i seguiment dels programes de 
desenvolupament local inclosos en el Pla d'Intervenció Integral del Centre 
Històric de Caldes de Montbui i suport a la realització del propi Pla. Els costos 
salarials d’aquest nomenament estan subvencionats al 50% pel Departament 
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 
 
La Comissió de Valoració de Llocs de Treball, constituïda el dia 23 d’octubre de 
2012, a les 13:00 hores, ha valorat el lloc de treball esmentat, amb una 
puntuació total de 409 punts, la qual cosa equival a una retribució bruta anual 
de 27.637,66.- euros, per a l’any 2012. 
 
Aquesta modificació de la relació de llocs de treball suposa un increment 
pressupostari anual de 5.089,04.- euros (4.103,46.- de retribucions i 985,55.- 
de seguretat social), segons informe del tècnic de Recursos Humans que 
consta a l’expedient, doncs el lloc de treball de Tècnic/a de Pla de Barris ha 
estat pressupostat fins la data com a personal laboral temporal amb un total de 
31.088,68.- euros bruts anuals (23.534,20.- de retribucions i  7.554,48 de 
quotes a la Seguretat Social), i com a conseqüència de la valoració de llocs de 
treball el cost és de 36.177,72.- (27.637,66.- per retribucions i 8.540,03 per 
Seguretat Social). 
 
Per tant, i com a conseqüència que el serveis esmentats, en l’actualitat, s’estan 
duent a terme mitjançant contractacions laborals de durada determinada per 
obra o servei, a l’empara de l’article 15 del Reial Decret Legislatiu 1/1995 de 
l’Estatut dels Treballadors, i atès que el mes de desembre d’enguany, finalitza 
la durada màxima de contractació de les treballadores contractades per portar 
a terme les comeses corresponents a aquest servei, per la qual cosa els 
contractes de treball ja no es poden prorrogar per més temps. És per tant, del 
tot necessari, per poder donar continuïtat als serveis de referència, modificar 
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les contractacions laborals per funcionaris interins de programació, fins que 
aquest serveis finalitzin, o bé fins que l’Ajuntament deixi de percebre les 
subvencions per aquests serveis. 
 
En la sessió plenària de l’Ajuntament de Caldes de Montbui de 26 d’abril de 
2012, es va acordar aprovar la declaració de serveis essencials i prioritaris, 
acord còpia del qual consta en aquest expedient, en base al que disposa 
l’article 3, apartat dos, del Reial Decret Llei 20/2012. En a aquest acord, es van 
establir, entre d’altres, els serveis essencials i prioritaris següents: 
 

- Personal del Departament de Treball. 
- Gestió administrativa del Pla d’Intervenció del Centre Històric de Caldes 

de Montbui. 
 
D’acord amb l’informe de la Interventora de l’Ajuntament de Caldes de Montbui 
de 23 d’octubre de 2012, que consta a l’expedient. 
 
Fonaments de dret 
L’article 74 de la Llei 7/2007 de 12 d’abril disposa que “Les Administracions 
Públiques estructuraran la seva organització mitjançat les relacions de llocs de 
treball o d’altres instruments organitzatius similars que comprendran com a 
mínim, la denominació dels llocs, els grups de classificació professional, els 
cossos o escales, en el seu cas, a què estiguin adscrits, els sistemes de 
provisió i les retribucions complementàries. Aquests instruments seran públics. 
L’article 8 de la mateixa Llei 7/2007 disposa: 
Són funcionaris interins els que, per raons expressament justificades de 
necessitat i urgència són anomenats com a tals pel desenvolupament de 
funcions pròpies de funcionaris de carrera, quan es doni alguna de les 
circumstàncies següents: 
[...] 
c) L’execució de programes temporals. 
[...] 
L’article 27 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, del Reglament del personal al 
servei de les entitats locals disposa: 
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. 
2. Quan la despesa de la modificació per ampliació no es pugui compensar 
amb la despesa de la modificació per reducció, o per la disponibilitat de 
consignacions destinades a llocs vacants que no es pretenguin proveir en 
l'exercici, la modificació de la plantilla requerirà que s'aprovi l'expedient de 
modificació de crèdits del pressupost. 
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L’article 22 de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de 
l’Estat per l’any 2012 disposa: 
[...] 
Dos. En l’any 2012, les retribucions del personal al servei al servei del sector 
públic no podran experimentar cap increment respecte a les vigents a 31 de 
desembre de 2011, en termes d’homogeneïtat pels períodes de comparació, 
tant pel que respecta a efectius de personal com a l’antiguitat del mateix. 
[...] 
Set. Lo disposat en els apartats anteriors s’ha d’entendre sens perjudici de les 
adequacions retributives que, amb caràcter singular i excepcional, resultin 
imprescindibles pel contingut dels llocs de treball, per la variació del nombre 
d’efectius assignats a cada programa o pel grau de consecució dels objectius. 
 
L’article 23. Dos de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de 
l’Estat per l’any 2012 disposa: 
 
[...] 
Durant l’any 2012 no es procedirà a la contractació de personal temporal, ni al 
nomenament de personal estatutari temporal o de funcionaris interins excepte 
casos excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inajornables que es 
restringiran als sectors, funcions i categories professionals que es considerin 
prioritaris o que afectin al funcionament dels serveis públics essencials. 
 
L’article 18.3 de l’Acord de condicions de treball comunes dels empleats públics 
de l’Ajuntament de Caldes de Montbui disposa: 
 
La Comissió de Valoració de Llocs de Treball valorarà, mitjançant el sistema 
seguit per aquest Ajuntament en la valoració de llocs de treball, tots els llocs de 
treball de nova creació o que es modifiquin, elaborant informe preceptiu de la 
puntuació obtinguda pel lloc de treball i la seva retribució. 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Modificar al capítol I del pressupost municipal de l’any 2012 dues 
contractacions temporals corresponents a tècnic/a de Club de Feina i de 
Dinamitzador/a de Pla de Barris, les quals passaran a ser de funcionaris 
interins per programes temporals. 
Segon. Modificar la plantilla de personal funcionari creant dues places 
d’administració general, sots escala tècnica, tècnic mitjà, grup A, subgrup A2, 
destinades a personal funcionari interí per programes temporals. 
Tercer. Modificar la Relació de Llocs de Treball, creant un lloc de treball de 
Tècnic/a mitjà/ana d’ocupació, codi SP034, i un lloc de treball de Tècnic/a 
mitjà/ana de Gestió del Pla d’Intervenció Integral del Centre Històric de Caldes 
de Montbui, codi ST021, segons Annex 1 que consta a l’expedient. 
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Quart. Aquestes places, així com els llocs de treball corresponents a aquestes, 
s’amortitzaran en el moment que finalitzin els programes temporals als quals 
s’adscriuen o quan aquest Ajuntament deixi de percebre les subvencions per 
aquests programes. 
Cinquè. Publicar la modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i trametre còpia a l’Administració de l’Estat i al Departament de 
Governació de la Generalitat de Catalunya, i donar un termini de 15 dies a 
efectes d’al·legacions, a partir de l’última publicació de la plantilla, ja sigui al 
BOP o al DOGC. 
 
4. DESESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER ELISABET 
MASPONS I SAFONT CONTRA LA LIQUIDACIÓ DE LES CONTRIBUCIONS 
ESPECIALS PER LES OBRES DE REURBANITZACIÓ DE CAN MASPONS. 
 
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: 
“Molt bé, hi ha preguntes? Senyora Taulats.” 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Sí, jo volia preguntar si desestimant aquest recurs el que fem també és, o el 
que provoquem, és que aquesta veïna que òbviament ha de liquidar les 
contribucions especials, ho hagi de fer tot de cop? o tot i la desestimació ho pot 
fer amb les mateixes condicions que la resta de veïns ho han fet fins ara?, 
gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Si ho demana aquesta ciutadana, es farà amb les mateixes condicions quan a 
terminis o fraccionaments que la resta de persones que ho han demanat i que 
ha quedat acreditada la justificació d’aquesta demanda. 
Si no hi ha més paraules? Passem a la votació.”   
   
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  [9 vots 
favorables dels membres del grup municipal d’ERC (9); 6 abstencions de CIU 
(3); del PSC (2); i d’ICV-EUiA (1); i 1 vot en contra del PPC (1)], 
    

            ACORDA: 

Identificació de l’expedient 
 
Expedient número TECE200701966, referent al recurs de reposició presentat 
per Elisabet Maspons Safont contra la notificació de la liquidació de les 
contribucions especials de l’obra per a la urbanització del barri de Can 
Maspons. 
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DICTAMEN 
 
 
Antecedents 
 
I. El Ple de l’Ajuntament, en data 29 de maig de 2008, va aprovar definitivament 
la imposició i la simultània ordenació de contribucions especials com a 
conseqüència de l’execució de l’obra per a la urbanització del barri de Can 
Maspons, l’establiment i exigència de les quals es legitima en l’obtenció d’un 
benefici per l’augment de valor dels immobles de l’àrea beneficiada per a 
l’execució de les esmentades obres. 
 
II. El Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment la revisió del projecte 
d’urbanització de Can Maspons per un total de 1.057.195,26 euros, al qual no 
es van presentar al·legacions, i el va aprovar definitivament el 27 de gener de 
2011.  
 
III. El Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el 28 de juliol de 2011, va 
aprovar: 
 

- La liquidació definitiva de l’obra de reurbanització del sector de Can 
Maspons per import de 4.984.493,52 euros, dels quals 4.222.489,08 
seran a càrrec de les contribucions especials. 

- La liquidació individual definitiva de les contribucions especials. 
- Posar al cobrament el padró esmentat un cop minorades les entregues 

a compte realitzades segons l’acord d’imposició de 29 de maig de 
2008, i que la quantitat resultant un cop aplicades les entregues a 
compte es posarà al cobrament en dos terminis. 

 
IV.- En data 28 de setembre de 2012, la senyora Elisabet Maspons Safont va 
presentar recurs de reposició basant-se en els següents fets: 
 
“Primer.- La liquidació ara impugnada fe referència a l’exacció corresponent a 
una finca o parcel·la de terreny ubicada en un terme municipal distint al de 
l’òrgan emissor de la mateixa. En efecte i segons resulta de la fotocòpia de 
l’impost sobre béns immobles, que adjunto, la finca a que fa referència la 
liquidació impugnada s’ubica en el terme municipal de SANTA EULÀLIA DE 
RONÇANA, corresponent, en tot cas, a aquest últim Ajuntament tot tipus 
d’acords relatius a les meritacions de tot tipus d’impostos, arbitris, taxes, preus 
públics i altres que podessin ser exigits, en dret, i dels que poden ser subjecte 
passiu la propietària de la finca a que fe referència la liquidació impugnada. 
 
Segon.- De l’anterior dit necessàriament es segueix l’incompetència de 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui per aprovar, en relació amb la finca a que fa 
referència la tan repetida liquidació, la meritació o l’exigència de qualsevol 
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tribut, quota o altres de qualsevol natura i, en general, exaccions relatives a 
territori ubicat fora dels límits del terme municipal de Caldes de Montbui. 
 
Tercer.- De tot l’anterior resulta la nul·litat plena i absoluta de l’acte 
administratiu que que resulta dels extrems anteriors. 
 
En conseqüència, 
 
SOL·LICITO es declari la nul·litat de ple dret de l’acte administratiu i de tots els 
seus antecedents obrants, relatius a la finca o parcel·la que resulta de la 
fotocòpia de l’IBI adjuntada, a l’expedient del qual porta causa la notificació 
impugnada, deixant sense efecte ni valor de cap tipus, expressament l’acte 
administratiu aquí impugnat i tots quan anteriors podessin resultar en relació 
amb la finca d’autos.” 
 
V.- L’arquitecte tècnic municipal he emès informe que literalment diu: 
 
“N’Elisabet Maspons i Safont ha presentat recurs de reposició en relació amb la 
notificació de liquidació definitiva, de data 30 d’agost del 2012, pel concepte de 
contribucions especials del Barri de Can Maspons,  segons escrit amb registre 
d’entrada 7629, de data 28 de setembre de 2012, per un import de 11.553,01 €,  
de la parcel·la situada en la carrer La vall  número 7, amb referència cadastral 
3402003 DG3130S 0001/XM, sol·licitant la nul·litat plena i absoluta de la 
present liquidació. 
 
El recurs presentat fa referència a una situació molt particular, on es posa de 
manifest que la citada parcel·la, a efectes d’impost de béns d’immobles urbans 
pertany al municipi de Santa Eulàlia, com es pot observar en el document de 
liquidació complementaria, que s’adjunta al recurs, per part de l’Ajuntament de 
Santa Eulàlia de Ronçana, motivada per l’informe del Departament de 
Governació i Administració Públiques de la Generalitat de Catalunya que recull 
els darreres quatre anys (2007 al 2010),  pagats en data de 7 de febrer de 
2011.     
 
Aquesta parcel·la aflora a partir de l’aplicació de les contribucions especials per 
les obres  d’urbanització del Barri de Can Maspons, ja que no constava en cap 
dels dos municipis, ni a Caldes de Montbui ni a Santa Eulàlia de Ronçana. 
 
Durant l’aplicació de les contribucions especials es vam comprovar en el 
Registre de la Propietat de Granollers la totalitat de les finques afectades i es 
va detectar l’existència d’aquesta parcel·la, que no constava en cap lloc, a nom 
d’Elisabet Maspons i Safont. 
 
Posteriorment es va sol·licitar un informe al Departament de Governació i 
Administracions Públiques de data 19 de maig de 2009, en relació amb el 
replanteig de la línea de delimitació entre els  termes municipals de Caldes de 
Montbui i de Santa Eulàlia que recull l’acta de delimitació de l’any 1918, 
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aprovada pels dos municipis, que es va concloure amb l’informe de data 19 de 
maig de 2009, on queda es fa palesa que la citada parcel·la es trobar dintre del 
terme municipal de Caldes de Montbui. 
 
En conseqüència d’aquest informe i comprovat el POUM vigent, que defineix la 
parcel·la com un sòl urbà, aquesta està subjecte a contribuir en les despeses 
per l’execució del projecte d’urbanització del barri de Can Maspons, més 
concretament mitjançant contribucions especials, per  aquest motiu no es pot 
estimar el recurs de reposició presentat.  
 
Durant la revisió d’aquest expedient, s’ha detectat un error en la liquidació 
complementaria,  a favor del municipi de Santa Eulàlia de Ronçana, de l’impost 
de béns immobles enrederits, anys 2007 al 2010, i la incorporació al seu padró  
a partir de l’any 2011.  
  
Això implica, notificar a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona, per tal d’iniciar els tràmits per a la modificació davant la Gerència 
del Cadastre de Barcelona - Província, amb la finalitat d’incorporar la parcel·la 
indicada al Padró de Béns Immobles del municipi de Caldes de Montbui. “ 
 
 
Fonaments jurídics 
 

I. Articles 62, 63,  de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, que 
defineix els actes nuls i anul·lables de les Administracions Públiques. 

II. Articles 66 i 67 del mateix text legal, pel que fa a la conservació d’actes i 
tràmits i la convalidació dels mateixos. 

III. Articles 107.1, 109, 110, 111, 116 i 117 del mateix text legal que regulen 
els recursos administratius en general i de reposició en particular i es 
defineix l’òrgan que ha de resoldre el recurs. 

IV. Article 28 i següents de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora 
de les Hisendes Locals. 

V. Articles 220 i 224 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General 
Tributària. 

VI. Article 46.3 del Reglament general de recaptació. 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
 
Primer. Desestimar el recurs de reposició interposat per Elisabet Maspons 
Safont contra la liquidació de les contribucions especials de l’obra per a la 
urbanització del barri de Can Maspons interposat per trobar-se la finca de 
referència en el terme municipal de Caldes de Montbui. 
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Segon. Iniciar els tràmits davant la Gerència del Cadastre de Barcelona - 
Província, per a la seva alteració o modificació, amb la finalitat d’incorporar la 
parcel·la situada al carrer La Vall, número 7, amb referència cadastral 3402003 
DG3130S 0001/XM, al Padró de Béns Immobles del municipi de Caldes de 
Montbui, donant-la de baixa del Padró del municipi de Santa Eulàlia de 
Ronçana. 
 
Tercer. Comunicar aquest acord a la interessada, als serveis econòmics de 
l’Ajuntament i l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 
 
L’alcalde aixeca la sessió a les 20 hores i 48 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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