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 ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 

Identificació de la sessió 
Núm.:   6 / 2012 
Caràcter Ordinari 
Data:   31 de maig 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 
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 
 

Secretari 
Eduard Lluzar López de Briñas, secretari gral. 

 

Ordre del dia 
 
0. Modificacions en l’ordre del dia, essent aquestes les següents: 
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0.1 Retirar una moció dins de l’ordre del dia. 
 
L’alcalde proposa que es voti la retirada d’una moció per treure-la de l’ordre del 
dia d’aquesta sessió, essent aquesta la següent: 
 
- Moció que presenta el grup municipal d’ICV-EUiA a favor d’instar al Govern de 
l'Estat a modificar la llei hipotecaria amb el fi de regular la dació en pagament i 
adoptar les mesures necessàries per evitar els desnonaments per motius 
econòmics.  
(Punt 7.5 de l’ordre del dia de la convocatòria de la sessió plenària). 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Hi ha un canvi en l’ordre del dia, hi havia una moció que presentava el grup 
municipal d’ICV-EUiA  en relació a la llei hipotecaria, però era una moció que 
havia demanat de fet una entitat local: La Plataforma D’Afectats per la 
Hipoteca, i la mateixa entitat ens ha demanat aquesta tarda de retirar aquesta 
moció a fi de poder treballar-la més amb els grups polítics i mirar de 
consensuar algun canvi que s’havia proposat.  
Per tant, com que la moció formalment l’ha presentat el regidor d’Iniciativa et 
pregunto, Pau estàs d’acord en que la retirem?.” 
 
Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“Si, també s’han posat en contacte amb mi. Ara, que ho podríem haver parlar 
abans també. Ja que la presento jo, vull dir que la retirarem. Encara que 
formalment m’ho esteu preguntant ara per primer cop i jo ara m’hauria de fer el 
sorprès i dir: -Com esteu retirant una moció que he presentat jo?”.  
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Pau, has enviat un correu amb resposta a tots aquesta tarda de que estaves 
d’acord en retirar això.” 
 
Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“Sí, però vosaltres amb mi no us heu posat en contacte, això és el que deia.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Però si envies un correu a tothom entenc que dones el teu consentiment.” 
 
Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“Naturalment, vull constatar només que no us heu posat en contacte amb mi i 
prou.” 
   
I s’aprova per unanimitat dels presents [17 vots favorables dels membres dels 
grups municipals d’ERC (10); de CIU (3); del PSC (2); del PPC (1); i d’ICV-
EUiA (1)], treure-la de l’ordre del dia de la sessió. 
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0.2. Incorporar per urgència una moció dins de l’ordre del dia. 
 
El grup municipal de CiU presenta una moció transaccionada al respecte de la 
moció que es presenta com a punt 7.3 de l’ordre del dia. Aquest tema es debat 
de la pàgina 49 a la pàgina 53 de l’acta.  
 
Els grups municipals voten la incorporació per urgència de la moció per 
incloure-la a l’ordre del dia d’aquesta sessió, essent aquesta la següent: 
 
- Moció  que presenta el grup municipal de CiU a favor de derogar el Reial 
Decret Llei 16/2012 de mesures urgents per a garantir la sostenibilitat del 
sistema de salut i millorar la qualitat i la seguretat de les seves prestacions i a 
l'empara d'allò establert per la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases 
del Règim Local i el Reial Decret 2568/1986 de 29 de novembre, pel que 
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, article 97.3 
 
I s’aprova per majoria absoluta dels presents [16 vots favorables dels 
membres dels grups municipals d’ERC (10); de CIU (3); del PSC (2); i d’ICV-
EUiA (1); i 1 abstenció del PPC (1)], incloure-la a l’ordre del dia de la sessió. 
 
 
1. Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària anterior de 
data 26 d’abril 2012.   
 
2. Modificació de la relació de llocs de treball. 
 
3. Elevar al Ple l’informe complementari d’auditoria financera i de 
compliment de la legalitat en relació a la societat mercantil municipal 
GMSSA corresponent a l’exercici 2011. 
 
4. Inici de l’expedient de canvi de qualificació i cessió al Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya dels terrenys de propietat 
municipal destinats a equipament municipal a El Tint. 
 
5.1 Inadmetre l’escrit d’al·legacions presentat pel senyor Antonio Cruces 
Carnero contra l’acord de la liquidació individual definitiva de les 
contribucions especials per les obres d’urbanització de Can Maspons. 
 
5.2 Inadmetre l’escrit d’al·legacions presentat per la senyora Marga Llopis 
Altimira contra l’acord de la liquidació individual definitiva de les 
contribucions especials per les obres d’urbanització de Can Maspons  
 
6. Aprovar el nom de la Plaça del Molí de l’Esclop i designar-lo a la nova 
plaça pública sorgida de les obres de rehabilitació del passeig de la Riera. 
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7. Mocions 
 
7.1. Moció que presenten els grups municipals d’ERC i d’ICV-EUiA a favor 
de demanar responsabilitats a l’empresa Enagas i al Ministeri d’Indústria 
per la construcció del gasoducte Martorell-Figueres. 
 
7.2. Moció que presenten els grups municipals d’ERC i d’ICV-EUiA a favor 
de declarar la caducitat de l’expedient ambiental del projecte viari “cierre 
de la autovía orbital” (Quart cinturó). 
 
7.3. Moció  que presenta el grup municipal del PSC a favor de derogar el 
Reial Decret Llei 16/2012 de mesures urgents per a garantir la 
sostenibilitat del sistema de salut i millorar la qualitat i la seguretat de les 
seves prestacions i a l'empara d'allò establert per la Llei 7/1985 de 2 
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret 
2568/1986 de 29 de novembre, pel que s'aprova el Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
article 97.3 
 
7.4. Moció  que presenta el grup municipal de CiU a favor de derogar el 
Reial Decret Llei 16/2012 de mesures urgents per a garantir la 
sostenibilitat del sistema de salut i millorar la qualitat i la seguretat de les 
seves prestacions i a l'empara d'allò establert per la Llei 7/1985 de 2 
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret 
2568/1986 de 29 de novembre, pel que s'aprova el Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
article 97.3 
 
7.5. Moció que presenta el grup municipal del PSC en contra de les 
retallades d’educació aprovades pel govern de l’estat. 
 
8. Resolucions de l’Alcaldia dictades des de l’última sessió ordinària. 
 
9. Despatx ordinari 
 
10. Precs, preguntes i interpel·lacions 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1. APROVAR L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA 
ORDINÀRIA ANTERIOR DE DATA 26 D’ABRIL DE 2012. 
 
L’alcalde obre la sessió i el Ple, per unanimitat dels presents [17 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); de CIU (3); del 
PSC (2); del PPC (1); i d’ICV-EUiA (1)], aprova l’esborrany de l’acta de la 
sessió anterior del dia 26 d’abril de 2012. 
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2. MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL. 
 
Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 
 
Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“Si, vull constatar -perquè potser no ho vaig entendre prou bé-, que el Comitè 
d’Empresa no estava d’acord amb aquesta valoració. El que em sobte més és -i 
m’agradaria que m’ho expliquéssiu-, com és que amb una valoració de 647 
punts segons l’aplicació dels acords vigents, el sou hauria d’estar al voltant dels 
39.700 euros i en canvi amb 844 punts que li atorgueu ara, el sou només està 
en 35.500 euros? Què motiva aquesta diferència?” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, farem totes les preguntes primer, senyora Romano.” 
 
Pren la paraula la senyora Romano: 
“Bé, bona nit, el nostre grup hem vist l’informe del Comitè d’Empresa, hem 
parlat amb els membres del Comitè i entenem que ells el que no estan d’acord 
és que sí que es pot fer una valoració del lloc de treball, però el que no lliga o 
no encaixa és la valoració amb el sou que vostè proposa pagar en aquest lloc 
de treball.  
Per tant en aquest punt nosaltres ens abstindrem perquè considerem que els 
moments de crisis que vivim en el país, el que necessita el nostre ajuntament 
és reorganitzar potser totes les àrees. Gràcies. Per tant, el nostre vot serà 
l’abstenció.” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“Bé, gràcies, en aquest cas el nostre grup també s’abstindrà en la proposta. No 
és per dubte de la capacitat tècnica, ni del treball de la persona que s’ha portat 
a avaluació. I tampoc per la justícia o no del que s’està acordant. En tot cas 
veiem que hi ha una discrepància en quant a puntuació i sou, i també perquè hi 
ha un informe del Comitè que no avala aquesta proposta. Davant d’aquesta 
situació preferim abstenir-nos, gràcies.” 
 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Molt bé, gràcies. El grup municipal de Convergència i Unió ha revisat amb 
detall la proposta que es sotmet al Ple municipal i hem identificat que donat que 
la proposta fa referència a l’article 2 del Reial Decret Llei 20/2011 de 30 de 
desembre de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera 
per a la correcció del dèficit públic, on s’estableixen els apartats 2 i 4 només 
llegiré el 4 “que lo disposat en l’apartat 2 del present article s’entendrà sense 
perjudici de les adequacions retributives que amb caràcter singular i 
excepcional resultin imprescindibles pel contingut dels llocs de treball.”  
Així doncs, la proposta es sustenta en aquest caràcter singular i excepcional 
del lloc de treball. Caldria haver trobat un informe del responsable de Recursos 
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Humans justificant ambdues coses: la singularitat i l’excepcionalitat de la 
proposta. Però en l’expedient no hem trobat aquest document.  
Sí que hi ha les actes de les reunions amb els representants del personal i els 
delegats de l’administració que es mantenen des de l’octubre del 2007 i ells 
mantenen la mateixa posició respecta aquesta proposta, contraria, atenen a 
que consideren que la responsabilitat i tasques són les mateixes. 
Donat el fet d’aquesta posició contrària dels representants, entenem que 
encara hi ha més motius per acompanyar la proposta amb la documentació 
imprescindible per valorar que aquesta justament es sustenta en aquests 
criteris de singularitat i excepcionalitat i no es basa en una proposta arbitraria, 
sinó tot el contrari, en arguments objectius.  
Voldríem saber principalment perquè no consta aquesta informació que 
considerem imprescindible per poder valorar favorablement la proposta, en 
l’expedient, gràcies.” 
 
 
Pren la paraula el senyor Personat: 
“Gràcies senyor alcalde. Bona tarda a tothom.  
En primer lloc la resposta, Pau, podríem trobar-la en que el sou de 844 punts 
que estava cobrant fins ara, eren 33.000 euros, per tant, bastant més baix que 
644 actualment també, la mateixa resposta, no se si m’he explicat o no? O sigui 
fins ara el lloc de medi ambient estava valorat amb 844 punts i tenia una 
retribució de 33.212 euros, per tant també és per sota dels 39.000 que tenia 
que cobrar els punts de 644. 
Ara t’explico l’avaluació per punts perquè és bastant complexa i em costa molt 
d’explicar. El personal de l’Ajuntament està tot englobat amb una corba 
retributiva que està dintre d’aquesta corba retributiva i es donen punts segons 
el valor, responsabilitat, tasca a fer i tot plegat. Llavors, a partir de 739 punts se 
surt d’aquesta corba retributiva, fora d’aquesta corba retributiva es treuen totes 
aquelles persones que són responsables d’Àrees com per exemple, tècnics de 
territori, menys l’enginyer.  
Llavors el sou és designat automàticament per l’Ajuntament. L’Ajuntament 
designa els sous als tècnics aquests i no tenen el valor de la corba retributiva, o 
sigui que la puntuació que dona l’Ajuntament, no té res a veure amb aquests 
punts sinó que es treuen d’aquesta corba, es donen més punts per sortir 
d’aquesta corba i llavors els sous s’apliquen segons els criteris establerts ja en 
l’acord de condicions.  
Aquesta puntuació està aprovada per el comitè, vull dir, ho saben això, saben 
que quan es dona aquesta valoració, es surt de la corba retributiva i van apart, 
aquests sous van apart. Per tant l’argument aquest és molt fàcil, per dir-t’ho 
d’alguna manera, 644 punts dintre la corba retributiva equivaldria a una 
direcció, per tant no és que amb aquests punts ells donessin un sou amb 
aquesta plaça o lloc de treball, sinó que realment el mantindríem dintre la corba 
retributiva i prou. 
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Nosaltres contactant ara amb tu, Maria doncs et diria que si no ho has trobat, 
tenies d’haver mirat la fitxa descriptiva del lloc de treball, jo tinc aquí l’anterior, i 
tinc l’actual i hi ha hagut un augment de tasques important i per tant de 
responsabilitat important. Per exemple hi ha hagut sis augments de tasques, es 
a dir el comitè diu que creu que realitza les mateixes tasques que realitzava 
abans, tampoc es deu haver mirat la fitxa descriptiva, perquè si hagués mirat la 
fitxa descriptiva del lloc de treball hauria vist doncs que a l’anterior hi ha sis 
tasques menys que aquesta actual. Per tant una persona, un lloc de treball que 
se li donen sis tasques més i s’exigeix una responsabilitat, crec que és una 
cosa singular i necessària pel bon funcionament. Per tant, complim la llei 
aquesta que anomenaves tu.  
Entre altres coses: organitzar i gestionar el servei de recollida de residus i 
recollides selectives, organització i gestió del centre d’acollida d’animals 
abandonats i colònies controlades de gats al carrer i conveni de Caldes Animal, 
organització i gestió de les tasques relacionades amb el Contracte Verd, 
obertura i manteniment franges contra incendis, manteniment de zones verdes 
municipals i silvícoles, organització i gestió al transport urbà i interurbà, 
organització i gestió de tasques de prevenció de incendis forestals, gestió de la 
xarxa de camins municipals en el sòl no urbanitzable, i llavors també us vaig 
dir, que encara no està aquí apuntat, però també ho faríem que és lo de la 
biomassa. Si això no implica més feina i més responsabilitat doncs bé, és 
qüestió de interpretació.  
Per altra banda, de tota la valoració que s’ha fet, només s’ha apujat un punt 
dels penso que són 30 punts. S’ha apujat un punt i s’ha apujat el grau de 
responsabilitat i s’ha apujat aquest punt només. I el sou que hem aplicat, l’hem 
aplicat en proporció als mateixos 844 punts que tenia abans perquè com que 
es pot posar lliurement, nosaltres el que fem és proporcionalment amb els 
punts que donen a fora de la corba retributiva. Si cada punt per exemple fora 
de la corba retributiva passa uns 50, doncs aquesta diferència de punts a estat 
l’increment. L’increment que es farà són uns 160 euros bruts mensuals. 
Crec que no em deixo res per dir. Si teniu alguna altra pregunta?” 
 
Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“Un parell de coses. Es dóna la paradoxa que el pobre tècnic que supera la 
puntuació i surt de la corba cobra menys que si s’hagués quedat amb els 647 
punts? Perquè 647 punts estaria dins de la corba i hauria de cobrar 39.000 
euros, llavors la raó de més feina tampoc no em quadra. Si hi ha més feina, hi 
ha més feina, el que no pot ser o el que em sobte és que amb 844 punts vingui 
a cobrar uns 5.000 euros menys que si tingués 647 punts i estigués dins de la 
corba. Constato aquesta paradoxa.” 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Sí, només comentar que una cosa és tenir més activitat i l’altre és tenir més 
responsabilitat, jo crec que són coses diferents i per això reclamàvem una 
interpretació de l’àmbit de Recursos Humans que pogués associar aquest 
increment de tasques justament amb la necessitat d’associar-li major 
responsabilitat. 
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Les fitxes ja les vam veure. Evidentment els llocs de treball no són un llistat de 
tasques que fan les persones només, són moltes més coses més, per sort, no? 
I potser sí que es troba a faltar en l’argumentació justament com s’associa 
aquest increment d’activitats a una major responsabilitat, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor Personat: 
“Sí, els punts que es donen dins de la corba retributiva no tenen res a veure 
amb els punts fora de la corba retributiva. Per tant, es poden donar 647 punts, 
però aquests 647 punts no són tampoc reals, o sigui no, estem puntuant un lloc 
de treball fora de la corba retributiva, no dintre la corba retributiva, per tant no 
pots puntuar fora de la corba retributiva i comptar-ho amb el preu de la corba 
retributiva. No se si m’explico bé o no. Aquests 644 punts no són iguals. Si 
estès dintre no es puntuaria 647 perquè no té -si mires el varem-, no tindria la 
responsabilitat ni les feines per tenir 647 punts.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, doncs si els hi sembla, deixem la discussió d’aquest punt aquí i 
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); i 7 abstencions de CIU 
(3); del PSC (2); del PPC (1); i d’ICV-EUiA (1)], 
    

          ACORDA: 
 

Identificació de l’expedient  
 
Expedient de Recursos Humans, relatiu a la modificació del lloc de treball 
ST008 tècnica/a mitjà/ana de medi ambient. 
 
DICTAMEN 
 
Antecedents  

La Comissió de Valoració de Llocs de Treball ha portat a terme la valoració del 
lloc de treball ST008, tècnic/a mitjà/ana de medi ambient, d’acord amb l’informe 
presentat pel cap d’àrea de Serveis Territorials, el qual s’adjunta a l’expedient. 
 
La Comissió de Valoració de Llocs de Treball ha valorat el lloc de treball en tres 
sessions, una el dia 16 de maig de 2012 i dues el dia 18 de maig de 2012, 
sense arribar a un acord al respecte, ja que la representació a la Comissió per 
part de l’Ajuntament valora el lloc de treball en 844 punts, mentre els 
representants dels empleats es mantenen en la seva valoració feta el 22 
d’octubre de 2007, de 647 punts, segons actes que s’adjunten a l’expedient. 
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El lloc de treball de tècnic/a mitjà/ana de medi ambient, en l’actualitat ja té una 
puntuació de 789 punts i, per tant, no li és d’aplicació la valoració que disposa 
l’article 17 de l’Acord de Condicions de treball comunes dels empleats públics 
de l’Ajuntament de Caldes de Montbui per superar els 739 punts. 
 
Les aplicacions pressupostàries que corresponen a aquesta despesa són: 
 
Bàsiques funcionaris medi ambient: 33-170-12001 
Complementàries funcionaris medi ambient (específic): 33-170-12101 
Complementàries funcionaris medi ambient (destinació): 33-170-12100 
Seguretat social medi ambient: 33-170-16000 
 
L’informe de la interventora d’aquest Ajuntament acredita que hi ha suficient 
consignació pressupostària per atendre la despesa que es detalla a la part 
dispositiva d’aquest acord. 
 
Fonaments de dret 
L’article 72 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic 
disposa que “en el marc de les seves competències d’autoorganització, les 
Administracions Públiques estructuraran els seus recursos humans d’acord 
amb les normes que regulen la selecció, la promoció professional, la mobilitat i 
distribució de funcions i de conformitat amb lo previst en aquest capítol (Capítol 
II).” 
L’article 74 de la mateixa Llei 7/2007, de 12 d’abril, disposa que “les 
Administracions Públiques estructuraran la seva organització mitjançant les 
relacions de llocs de treball o d’altres instruments organitzatius similars, que 
contindran, com a mínim, la denominació dels llocs, els grups de classificació 
professional, els cossos o escales, en el seu cas, a que estan adscrits, els 
sistemes de provisió i les retribucions complementàries.  
L’article 17 de l’Acord de Condicions de treball comunes dels empleats públics 
de l’Ajuntament de Caldes de Montbui disposa: 
“[...] 
Aquesta valoració de llocs de treball no serà d’aplicació als empleats del cos de 
la policia local, inclòs l’agent rural, els quals ja tenen la seva pròpia valoració de 
llocs de treball i que regula l’annex de la policia local d’aquest acord,  i els llocs 
de treball que superin els 739 punts de la valoració de llocs de treball.  
[...]” 
L’article 18.3 de l’Acord de Condicions de treball comunes dels empleats 
públics de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, disposa: 
“En cas de manca d’acord i un cop esgotades les possibilitats de consens, amb 
un mínim de 3 reunions de la Comissió de Valoració de Llocs de Treball, 
l’Ajuntament aprovarà el sou del lloc de treball, adjuntant a l’expedient l’acta de 
les reunions i els informes de valoració del lloc de treball de cadascuna de les 
parts de la Comissió.” 
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L’article 2 del Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre de mesures 
urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del 
dèficit públic estableix: 
[...] 
“Dos. En l’any 2012, les retribucions del personal 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 del personal com a l’antiguitat del mateix, 
En conseqüència, a partir de l’1 de gener de 2012, no experimentaran cap 
increment les quanties de les retribucions i de la massa salarial, en el seu cas, 
establertes en la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de Pressupostos Generals 
de l’Estat per l’any 2011. 
[...] 
Quatre. Lo disposat en l’apartat Dos del present article s’entendrà sense 
perjudici de les adequacions retributives que, amb caràcter singular i 
excepcional, resultin imprescindibles pel contingut dels llocs de treball... [...]” 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Aprovar la modificació del lloc de treball ST008, tècnic/a mitjà/ana de 
medi ambient, segons l’annex 1 que acompanya la proposta, amb efectes al dia 
1 de juny de 2012. 
 
Segon. Publicar la modificació 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. 
 
 
3. ELEVAR AL PLE L’INFORME COMPLEMENTARI D’AUDITORIA 
FINANCERA I DE COMPLIMENT DE LA LEGALITAT EN RELACIÓ A LA 
SOCIETAT MERCANTIL MUNICIPAL GMSSA CORRESPONENT A 
L’EXERCICI 2011. 
 
Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 
 
Pren la paraula la senyora Romano: 
“Bé, amb aquest punt de l’auditoria que es presenta sobre GMSSA nosaltres 
hem pogut constatar que no s’estan fent bé les coses. No s’estan contractant 
bé les empreses, no s’està complint la llei de contractes del sector públic, ens 
estan avisant que no es facin més inversions en el futur fins que no es pagui el 
deute que es té amb l’Ajuntament i amb les entitats financeres. Per tant, creiem 
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que hem de tenir molta cura d’aquesta auditoria i fer les coses ben fetes a partir 
d’ara perquè el que ens està quedant clar és que no ho estem fent bé. I en 
aquest cas nosaltres ens abstindrem, gràcies.” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“Gràcies, bé, d’acord amb la documentació presentada hi hauria dues coses 
que ens podrien fer votar en contra d’aquesta proposta, però explicaré perquè 
ens abstenim i no votem en contra.  
Per una banda hi ha dues qüestions que posen de manifest l’Auditoria; una és 
referent a l’Inventari de Béns, però com que ja està resolt, si no hagués estat 
així entendríem doncs que estava pendent, però s’ha resolt en el 2012. Per 
tant, això ens porta a que el contingut de l’auditoria ens manifestaria un en 
contra, però farem l’abstenció per aquest pas. Per altra banda aquesta mateixa 
auditoria ens diu que no s’ha seguit el procediment de contractació, que s’han 
incomplert els principis bàsics de publicitat, concurrència, igualtat, 
transparència, confidencialitat i no discriminació. Però també és cert que parla 
de les mesures que s’han pres perquè això es resolgui, no? Clar, l’auditoria fa 
una fotografia del moment en què estudiava, per tant, no estaríem d’acord amb 
això que conté. Veiem l’acció que ha emprès el govern per resoldre-ho, tot i així 
a favor no podem votar-hi però ens abstindrem, gràcies.” 
 
Pren la paraula la senyora Garcia: 
“Gràcies, bona nit. Pel que fa a nosaltres, tenim un parell de temes a 
considerar, concretament i clarament en el resum de l’auditoria on es fan les 
recomanacions pertinents. Que si que és cert que ja els companys han fet 
alguna esmena, nosaltres voldríem concretar una miqueta més.  
Unes recomanacions que fa l’informe de l’auditoria és que el benefici de la 
societat, un cop compensades les pèrdues d’exercicis anteriors, es destinin a 
augmentar les reserves voluntàries. Que aquestes reserves voluntàries es 
destinin a l’autofinançament de les inversions i que atenen a una visió de 
planificació a quatre anys, que el consell d’administració presenti un programa 
d’inversions on justament es sustenti aquesta necessitat i, per tant, justificar la 
no distribució de dividends a l’Ajuntament.  
Nosaltres aquí volíem fer una pregunta i és la següent: Quin és l’efecte sobre 
els pressupostos de l’Ajuntament que té aquesta recomanació? I una altra 
consideració i és que creiem que s’hauria de tenir en compte el mateix informe 
quan parla de la contractació, tot i que esmenta que des del dia 9 de febrer de 
2011 el Consell d’Administració va aprovar les normes internes en matèria de 
contractació d’acord amb el que disposa la Llei de Contractes del Sector Públic 
i atenen també el Reial Decret 3/2011 del 14 de novembre, la Societat atenen a 
la seva facturació ha de procedir d’acord amb els procediments d’adjudicació 
oberts i a través de regulació harmonitzada.  
L’informe esmenta que els serveis i subministraments s’han contractat de forma 
directa i que s’ha incomplert la normativa. Aquesta recomanació ja hi era a 
l’informe del 2010. Seria bo que des del Consell d’Administració, nomenat en el 
Ple de 30 de juny del 2011, es vetlli pel compliment d’aquestes recomanacions 
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de cara al 2012. Ja hem pogut tenir en consideració un informe de projecció de 
data 26 de  març del 2012. 
Pel que fa a la votació, atenen a la proposta d’acord que concretament diu 
elevar al Ple l’informe complementari d’auditoria financera i de compliment de la 
legalitat en relació a la societat mercantil municipal GMSSA corresponent al 
2011, el grup municipal votarà positivament.” 
 
Pren la paraula el senyor Personat: 
“Gràcies senyor alcalde. Contestaré pel mateix ordre que han anat preguntant.  
En quant a la contractació, sí que és cert que no s’ha contractat segons està 
establert en la llei, però fa vint anys que existeix GMSSA i mai s’ha fet, mai, per 
tant, nosaltres des de 2010 que ens han dit que s’ha de fer, hem aprovat en 
data 9 de febrer les instruccions internes de contractació. S’ha aprovat això 
l’any passat. A partir d’aquí contractarem i traurem el plec de condicions perquè 
es presentin qui més vulgui i qui més bé ho faci, com hem fet aquí l’Ajuntament 
amb el subministrament elèctric i com hem fet també amb altres serveis.  
Per tant, vint anys sense fer-ho, un any que surt una auditoria que diu que ho 
fem, ho fem, ho fem una miqueta, a poc a poc? Cert, ho fem una miqueta a poc 
a poc, però a GMSSA hi ha el que hi ha i hi ha prioritats, d’acord?  
En quant a les inversions, t’aconsellen a no fer més inversions fins que no 
paguem o que ens aconsellen pagar a l’Ajuntament i a les entitats. A 
l’Ajuntament devíem més de 103.000 euros, evidentment que sí. Devíem 
158.000 euros, entenc que eren 103.000 dels quals el 18 de juny segons ja 
estava establert pagarem 50.000 i el desembre pagarem la resta, que està 
programat.  
El pagament a entitats també està programat i anem complint fidelment amb 
tots els pagaments i les inversions que anem fent. Evidentment les hem de fer, 
perquè no podem deixar de fer aquestes inversions. Per tant, és una 
recomanació que estem complint. Vull dir, anem pagant a l’Ajuntament, anem 
pagant a les entitats i anem fent inversions perquè les hem de fer. 
La contractació evidentment que sí, que tens raó Montserrat, no les fèiem bé, 
però li hem posat fil a l’agulla i ho estem fent bé. I fins i tot et diré que en 
aquests vint anys també segons quins preus es donava a dit les contractacions. 
Nosaltres des de que hi som, sempre, per qualsevol obra petita que no tingui 
que anar amb plec, demanem 3 pressupostos com a mínim abans d’adjudicar-
lo i això no tu diu la llei ni t’ho diu ningú, sinó que ho fem de mode propi, perquè 
ho tingueu en compte.  
En quant els beneficis de la societat -contestant a l’Àngels-, com que tenen que 
autofinançan-se, aquí diu: “l’import acumulat de les reserves voluntàries és de 
481294”. Això són les reserves voluntàries que cada any s’han anat sumant. 
Diu: “i aquestes reserves s’han destinat a l’autofinançament de la societat per 
les seves inversions“. Evidentment revertir aquestes inversions, vull dir, aquest 
benefici, aquestes reserves com a dividend a l’Ajuntament, que és l’únic soci 
que tenim, també ho fem, però clar no li donem els diners, però quan hi ha 
sequera fem un pou, quan es té de portar aigua del Llobregat, ho fem nosaltres. 
Les expropiacions de portar aigua del Ter Llobregat a Caldes, de Palau aquí 
ens van costar 60.000 euros d’expropiació i les canonades uns 800.000 euros. 
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Perquè tingueu una idea i això l’Ajuntament no li ha donat els diners, però en 
canvi ho hem pagat nosaltres. No ho ha pagat l’Ajuntament i hem portat l’aigua 
aquí Caldes.  
A Can Maspons vam fer el dipòsit, vam fer les canonades de Can Valls, de Can 
Maspons i ens han costat aproximadament 300.000 euros també. Tampoc ho 
ha pagat l’Ajuntament, ho ha pagat GMSSA. Això no és revertir el benefici? 
Perquè clar, si pagués 300.000 euros no ho tens de benefici, si no hagués 
pagat això, ho hagués pagat l’Ajuntament, haguéssim pogut donar els 300.000 
euros a ell, està clar això.  
Les obres de la via pública, canvis de canonada, etcètera, que hi ha, ara mateix 
hem fet el tros de Mestre Gregori Montserrat i Font i Boet. Però si s’ha tingut de 
canviar una canonada, l’hem canviat, i no hem passat factura a l’Ajuntament. i 
som una companyia d’aigua que es part de l’Ajuntament. Tenim resultats i tot 
de part de l’Ajuntament. 
Llavors una cosa que és molt important i que no es diu mai i és que tenim 
poques queixes de la companyia d’aigua. Tenim poques queixes i s’ha donat 
molt bon servei, crec que també s’ha de valorar. 
Penso que s’ha de fer un programa quadriennal per saber  o per fer un conveni 
d’actuació amb l’Ajuntament, ja que no està massa clar. Estem treballant 
aquest programa.  
S’està aconseguint un protocol d’actuació o funcionament entre l’Ajuntament i 
GMSSA i aquest protocol establirà la previsió d’obres amb les dues parts.  
Les obres que ha de fer l’Ajuntament i GMSSA com ha de pagar-ho, perquè es 
clar, no podem dir ara: “ara obrim Pi i Margall, GMSSA has de posar 
canonades” home si no ho tenim pressupostat i no ho tenim bé, doncs a 
nosaltres també ens agradarà com a GMSSA saber amb temps quines obres 
vol fer l’Ajuntament i l’Ajuntament saber el que farem nosaltres o portarem 
nosaltres com a GMSSA. 
I si s’ha de fer, doncs es fa i amb temps suficient per programar-ho tots dos. 
Això també s’està fent. Aquest any quedarà arreglat. 
I el que és important també, perquè clar diem el que veieu dolent -que per això 
és per corregir-ho-, però també és maco dir que els comptes anuals del 2010 
es van presentar al Registre Mercantil amb els terminis legalment establerts, si 
no estiguessin bé no els presentaríem. Perquè hi ha hagut altres temps en què 
no s’havien presentat en el temps establert. La formula dels comptes anuals del 
exercici 2011 s’ha realitzat d’acord amb els terminis legalment establerts 
també, els pressupostos i programes en relació estat de previsió d’ingressos i 
despeses de l’any 2012 per l’elaboració del pressupost general de l’Ajuntament 
s’ha presentat d’acord amb els terminis legalment establerts. En fi, tot menys 
les contractacions s’han presentat en el termini establert. I les contractacions 
feia vint anys que s’anava fent així fins que ens han dit que no. Estem posant fil 
a l’agulla. Gràcies.” 
 
 
 
 
 



 

 14

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

 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, vostès saben que la normativa evoluciona, en alguns casos 
ràpidament i aquest és el cas de la normativa de contractació pública. Ara per 
exemple hi ha contractes que han de sortir publicats al Diari Oficial de la Unió 
Europea i fa uns anys això no era així. Era més aviat impensable.  
A més a més GMSSA és una empresa modesta, sobretot a nivell de recursos 
humans i, per tant, tenim els recursos que tenim, però és cert com a dit el 
regidor, que durant molts anys hi ha hagut coses a GMSSA que calia posar-les 
al dia i ningú se’n va recordar o ningú va voler fer-ho fins que no ho vam 
començar a fer a mitjans de la passada legislatura, amb un govern municipal 
liderat pel mateix partit que l’està liderant ara.  
Posar al dia aquestes coses és una feina que encara no s’ha acabat, ens 
queda per fer els plecs de contractació, però precisament tenint en compte els 
recursos dels quals disposa GMSSA.  
Aquesta setmana he dictat un Decret d’Alcaldia a través del qual es dóna a 
l’empresa municipal un mes per tenir una proposta de plecs que no afecten a 
tots els contractes, aquest informe fa referència  a dos contractes, en qualsevol 
cas aquests dos contractes es posaran al dia a través d’aquests plecs i oferim a 
l’empresa municipal els serveis tècnics i l’assessoria jurídica de l’Ajuntament 
per tal d’ajudar-los a posar això al dia. Per tant, n’ha estat una qüestió de temps 
i de recursos el fet que no s’hagi pogut acabar de posar al dia la qüestió de la 
contractació. Hi havia tres coses que s’havien de posar al dia: la qüestió del 
personal i la qüestió del Registre Mercantil. Presentar els comptes al Registre 
Mercantil a temps, que tampoc es feia, i la qüestió de la contractació. Hem  
resolt dues i mitja i aquesta mitja que ens queda són aquests plecs que 
resoldrem de manera immediata. 
Hi ha alguna intervenció més? Senyora Romano.” 
 
Pren la paraula la senyora Romano: 
“Bé, només dir una cosa al regidor. En cap cas posem en dubte que l’empresa 
GMSSA tingui un bon servei i faci un bon servei al ciutadà. El que passa és que 
com qualsevol empresa han de fer les coses ben fetes i el que demanem és 
que com ha dit el senyor alcalde es tiri endavant, es facin d’una vegada les 
coses com s’han de fer, gràcies.” 
 
Pren la paraula la senyora Garcia: 
“Bé, només volia tornar a incidir amb el tema de si està previst seguir aquesta 
recomanació pel que fa a les reserves voluntàries. Si estigues previst fer-ho - 
perquè aquesta recomanació en principi s’intentarà fer- a què ens afectaria com 
Ajuntament dins els pressupostos? O, no està previst?” 
 
Pren la paraula el senyor Personat: 
“Els pressupostos de GMSSA no tenen a veure amb els de l’Ajuntament. Vull 
dir, en principi van tots junts, perquè hi ha tot el paquet, hi ha habitatge, 
GMSSA i l’Ajuntament, però com Ajuntament res, no afectaria en res.  
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Les recomanacions les estem seguint totes les de les auditories. Òbviament les 
seguim totes fil per randa i aquesta la seguirem evidentment que sí.  
La qüestió de revertir el benefici, hi ha dues maneres de revertir-ho. Ja ho he 
dit abans, fem les obres nosaltres i no les cobrem o facturem a l’Ajuntament i 
llavors li tornem els cales que tinguem de benefici. Cap problema.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“De totes maneres recordar que la recomanació sobre les reserves voluntàries 
no és obligatòria, si fos lo de les reserves legals, sí, però com que és reserva 
voluntària, hi ha diferents maneres d’utilitzar aquestes reserves. Una d’elles és 
la que proposa aquesta recomanació, però això no és una recomanació 
obligatòria. Molt bé passem a la votació.”                
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  [13 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); i de CIU (3); i 4 
abstencions del PSC (2); del PPC (1); i d’ICV-EUiA (1)], 
    

          ACORDA: 
 
Identificació de l’expedient  
 
Expedient per elevar al Ple l’informe complementari d’auditoria financera i de  
compliment de la legalitat en relació a la societat mercantil GMSSA, 
corresponent a l’exercici 2011, presentat per l’empresa d’auditoria Oliver 
Camps Auditors i Consultors, S. L. 
 
DICTAMEN 
 
Antecedents  
 
En data 10 de maig l’empresa Oliver Camps auditors consultors, S.L. ha 
presentat l’informe complementari de l’auditoria financera i de compliment de la 
legalitat corresponent a l’exercici 2011. 
 
L’empresa Oliver Camps Oliver Camps Auditors i Consultors, S.L ha realitzat 
l’informe complementari de l’auditoria financera i l’auditoria de compliment de la 
legalitat amb finalitats diferents: 
 

- Auditoria financera: la finalitat és verificar l’adequada presentació de la 
informació financera per tal d’obtenir informació sobre si els Comptes 
Anuals de l’exercici 2011 expressen de manera fidel la situació 
patrimonial, econòmica i financera de la societat. 

 
- Auditoria de compliment de legalitat: la finalitat és verificar que els actes, 

operacions i procediments administratius realitzats per GMSSA s’han 
desenvolupat segons les disposicions legals vigents. 
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A l’informe d’intervenció que s’acompanya, es detallen les conclusions de 
l’informe complementari de l’auditoria financera i de compliment de la legalitat. 
 
D’acord amb l’informe complementari de l’auditoria financera i de compliment 
de la legalitat, que s’adjunta com annex 1, aquest informe d’intervenció 
subscriu les conclusions següents: 
 
Auditoria financera 
 

• Comparació de la informació 
 

D’acord amb el que estableix el Pla General de Comptabilitat, a fi de 
facilitar la comparació entre els comptes de l’exercici 2010 i 2011 la 
societat ha reexpressat els comptes de l’exercici 2010 corresponen als 
conceptes de despesa d’energia elèctrica, deute amb l’Agència Catalana 
de l’Aigua i deute amb l’Ajuntament per imports recaptats en concepte de 
drets d’escomesa i clavegueram. 
 

o Aplicació de resultats 
 

El Consell d’Administració proposa que el benefici restant, una vegada 
compensades les pèrdues d’exercicis anteriors de la societat es destinin 
a augmentar les reserves voluntàries. 
 
La societat, una vegada realitzada aquesta compensació de pèrdues, ja 
no té bases imposables negatives a compensar. 
 
L’import acumulat de les reserves voluntàries és de 481.294,37 euros. 
Aquestes reserves s’han  destinat a l’autofinançament de la societat per 
les seves inversions. 
 
Per aquest motiu seria convenient que el Consell d’Administració de 
GMSSA presentes a la Junta General un contracte - programa de les 
inversions a realitzar en els pròxims quatre anys. Aquest document 
justificaria la necessitat de la societat per autofinançar-se i justificaria la 
no distribució dividends a l’Ajuntament. 

 
• Fiances constituïdes a llarg termini 

 
La societat, d’acord amb la recomanació de l’exercici anterior, ha 
regularitzat la comptabilització de les fiances de manera que les fiances 
rebudes dels abonats s’han registrat en comptes de passiu mentre que 
el seu dipòsit a l’Institut Català del Sòl s’ha reflectit en comptes d’actiu 
del balanç de situació. 
 
D’aquesta manera els estats comptables reflecteixen en els comptes de 
l’actiu els drets que la societat posseeix davant de l’Institut Català del Sòl 
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per les fiances dipositades i en els comptes de passiu es reflecteixen  les 
obligacions davant de tercers abonats per les fiances rebudes. 
 

• Immobilitzat material  
 
Dintre d’aquest epígraf hi consten les inversions efectuades per GMSSA 
en relació a obres realitzades per l’Ajuntament. Entre d’altres cal 
destacar les realitzades a Can Maspons com a conseqüència de 
l’adquisició i adequació d’un dipòsit d’aigua per import de 61.847,53 
euros i les escomeses de la nova xarxa a Can Maspons per import de 
158.905,98 euros, d’aquests últims, a data d’aquest informe, estant 
pendents de pagament per part de GMSSA a l’Ajuntament per import de  
103.276,88 euros. 
 
Per aquest motiu es recomana que la societat no realitzi noves 
inversions fins que saldi aquest deute amb l’Ajuntament.  
 

• Clients i deutors 
 

La societat, d’acord amb la recomanació de l’exercici anterior, ha  
comptabilitzat en comptes diferents la provisió per deteriorament 
(provisió per morositat) i els crèdits amb les Administracions públiques 
pendents de cobrament i que hagin superat el termini establert per a ser 
considerats com a tals (sis mesos). 

 
En el cas que els crèdits amb les Administracions públiques pendents de 
cobrament ( amb venciment superiors a 6 mesos)  fossin inclosos en la 
provisió caldria ajustar la base imposable de l’ impost de societats atès 
que d’acord amb la normativa vigent no es consideren despeses 
deduïbles. 
 
La societat ha dotat una provisió per morositat per import de 3.514,99 
euros. 
 

• Deutes amb entitats de crèdit 
 
La societat  té un deute a llarg termini de 683.699,16 euros. Aquesta 
xifra representa un 32,35% del seu actiu, la resta de l’actiu es finança 
amb fons propis en un 26,18%, en passiu corrent en un 27,88% i en 
altres deutes a llarg termini 13,50%. 
    
Per aquest motiu es recomana que la societat no realitzi noves 
inversions fins que redueixi  aquest deute amb les entitats de crèdit.  
 

• Informació sobre saldos pendents de pagament a creditors, d’acord amb 
la disposició addicional 3a de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de 
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modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre de mesures de lluita 
contra la morositat. 
 
D’acord amb el que s’expressa a la memòria, a 31 de desembre de 
2011, els pagaments realitzats dins el termini legal de pagament és del 
95,17%. 
 

• Informació sobre la relació certificada de factures pendents de 
pagament, amb data anterior a 1 de gener de 2012, d’acord amb el RD-
llei 4/2012, de 24 de febrer, pel que es determinen obligacions 
d’informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de 
finançament pel pagament als proveïdors de les entitats locals. 
 
L’àmbit d’aplicació d’aquesta norma afecta a GMSSA, per aquest motiu, 
aquesta intervenció ha certificat al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques, en data 14 de març de 2012, la relació de factures sense 
incloure cap factura de GMSSA tal com es va certificar des d’aquesta 
societat.   
 
Auditoria de compliment de legalitat: 

 
• Òrgans de Govern 
 

El Ple de data 30 de juny de 2011 va nomenar als nous membres del 
Consell d’Administració com a conseqüència del nou mandat electoral. 

 
• Dipòsit de comptes 
 

Els comptes anuals de l’exercici 2010 es van presentar al Registre 
Mercantil dintre dels terminis legalment establerts. 

 
• Formulació de Comptes anuals de l’exercici 2011 

 
La formulació dels Comptes Anuals de l’exercici 2011 s’ha realitzat 
d’acord amb els terminis legalment establerts. 

 
• Pressupostos i programes 

 
En relació a l’estat de previsió d’ingressos i despeses de l’any 2012 per a 
l’elaboració del pressupost general de l’Ajuntament, s’han presentat 
d’acord amb els terminis legalment establerts. 

 
• Contractació 

 
El passat 9 de febrer de 2011 el Consell d’Administració de la Societat 
va aprovar per unanimitat una Instruccions Internes en matèria de 
Contractació redactades d’acord amb el que disposa la Llei de 
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Contractes del Sector públic per a ser presentades a la Junta General 
per a la seva aprovació. 
 
Atès el descrit anteriorment, durant l’exercici 2011, la societat no ha 
seguit els procediments de contractació establerts pel Reial decret 
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova la llei de 
contractes del sector públic, incomplint en conseqüència els principis 
bàsics de publicitat, concurrència, igualtat, transparència, confidencialitat 
i no discriminació. 
 
D’acord amb els límits establerts a les Instruccions Internes de 
Contractació, l’incompliment afecta a dos proveïdors,  P.D. Instal·lacions 
i Serveis S.L. i Electra Caldense Energia, S.A. 
  
P.D. Instal·lacions i Serveis S.L, té un volum de facturació (exercici 2011) 
amb GMSSA de 288.557,24 euros (sense IVA). D’acord amb les 
Instruccions Internes de Contractació per aquest import contractat li 
correspon un procediment d’adjudicació obert i a través de regulació 
harmonitzada.  
Electra Caldense Energia, S.A., té un volum de facturació (exercici 2011) 
amb GMSSA de 141.944,85 euros (sense IVA). D’acord amb les 
Instruccions Internes de Contractació per aquest import contractat li 
correspon un procediment d’adjudicació obert.  
 
Degut que els serveis i subministraments s’han contractat de forma 
directa  s’està incomplint la normativa en matèria de contractació.  
 

• Patrimoni 
 
   D’acord amb l’article 215.2 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis 

dels ens locals (ROAS) i 100.d del Reglament de Patrimoni, la Societat 
ha de disposar d’un inventari de béns per tal d’integrar-lo a l’inventari 
general de l’Ajuntament. El Consell d’Administració de la Societat en 
sessió celebrada el 26 de març de 2012 va formular l’inventari a 31 
desembre de 2011 i el va presentar al Registre General de l’Ajuntament 
el dia 27 de març de 2012. 

  
L’inventari facilitat es correspon amb el registre auxiliar de l’immobilitzat 
realitzat per la Societat pel control físic dels seus actius immobilitzats. Hi 
ha una diferència entre l’import de l’immobilitzat que figura a la 
comptabilitat (2.956.552,16 euros) i el de l’inventari (2.934.012,62 euros) 
per import de 22.539,44 euros. Aquest import correspon una part a 
elements que ja no formem part de l’actiu de GMSSA degut a que es van 
cedir a la brigada, per tant, correspon donar de baixa a la comptabilitat 
de GMSSA aquests actius per import de 5.489,29 euros. L’altra part,  
17.050,15 euros que corresponen a projectes i estudis. 
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En relació al seguiment de les recomanacions efectuades l’exercici 2010: 
 
En relació a les recomanacions efectuades per la societat en relació a 
l’auditoria dels comptes anuals de la Societat de l’exercici finalitzat el 31 de 
desembre de 2010, s’observa que en termes generals han estat ateses i s’han 
efectuat les gestions pertinents a fi de corregir-les.  
 
Pel que fa a l’auditoria de compliment de la legalitat, a l’exercici 2010 ja es va 
recomanar iniciar el procediments de contractació per les contractacions que 
els hi aplica la llei de contractes del sector públic. 
 
Fonaments de dret 
 

- Reial decret legislatiu núm. 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals (TRLRHL). 

- Reial Decret 500/1990, 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol VI 
del TRLRHL. 

- Reial decret legislatiu núm. 1/2010, de 2 de juliol, pel que s’aprova el 
Text Refós de la Llei de Societats de Capital. 

- Llei 16/2007, de 4 de juliol, de reforma i adaptació de la legislació 
mercantil a la normativa europea 

- Reial Decret 1514/2007, 16 de novembre, pel que s’aprova el Pla 
General de Comptabilitat. 

- Reial decret legislatiu núm. 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la llei de contractes del sector públic. 

 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Únic. Elevar al Ple l’informe complementari d’auditoria financera i de 
compliment de la legalitat en relació a la societat mercantil municipal GMSSA 
corresponent a l’exercici 2011. 
 
 
4. INICI DE L’EXPEDIENT DE CANVI DE QUALIFICACIÓ I CESSIÓ AL 
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA DELS TERRENYS DE PROPIETAT MUNICIPAL DESTINATS A 
EQUIPAMENT MUNICIPAL A EL TINT. 
 
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, aquests mil metres efectivament facilitaran el procés de construcció, 
perquè permetran tenir més espai per maniobrar, però també el que permetran 
és tenir un pati més ampli en el sector d’educació infantil. 
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Ja que parlem del Calderí i de la seva construcció, dir-los que avui, aquest 
matí, a la Comissió d’Educació del Parlament de Catalunya s’ha aprovat per 
unanimitat una moció que havia presentat el grup parlamentari Socialista que 
instava al Govern de la Generalitat un cop s’hagi aprovat definitivament el 
projecte a iniciar immediatament, així ho diu la moció, iniciar immediatament la 
construcció d’aquest equipament. Aquesta moció ha estat aprovada per 
unanimitat, hi havia dues esmenes que a darrera hora s’han retirat i, per tant, 
això entenem que és una bona noticia, com ja havíem demanat en diferents 
ocasions en aquest mateix plenari, aquest és un assumpte prou important com 
perquè tots els grups hi treballem des de diferents fronts que podem treballar, 
no només des del front governamental que vol dir govern municipal i govern de 
Catalunya, sinó també des dels grups municipals i grups parlamentaris, és a 
dir, utilitzant els nostres grups parlamentaris per posar pressió a la Direcció per 
desencallar al més aviat possible aquesta qüestió.  
Avui s’ha aprovat aquesta moció que cal saludar positivament com un pas 
endavant, però evidentment no és el final de la història, perquè no seria la 
primera vegada que una moció aprovada pel Parlament es tanca en un calaix i 
mai ningú li fa cas, també perquè la moció diu que s’iniciarà immediatament la 
construcció un cop s’hagi aprovat definitivament el projecte redactat. No ens 
consta que hi hagi formalment aquesta aprovació definitiva, tot i que els nostres 
contactes amb el Departament sempre ens diuen que és una aprovació 
imminent. Per tant seguirem fent pressió en aquest sentit. 
També seguirem fent pressió perquè per tal que es construeixi qualsevol 
equipament abans hi ha d’haver una partida pressupostaria que ho prevegi i en 
aquests moments, en aquest pressupost, no hi és aquesta partida. Per tant ara 
el següent pas important serà que els pressupostos del 2013 prevegin aquesta 
partida per a la construcció del Calderí.  
També deixar, es a dir, la moció deixa clar que no replanteja el model del 
Calderí, que es tirarà endavant com a institut escola, de fet la redacció s’ha fet 
des d’un primer moment com a institut escola, això no es replanteja i, per tant, 
la construcció serà també com a institut escola. Hi ha més paraules sobre 
aquest punt? Senyor Olóndriz.” 
 
Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“Sí, ha arribat aquell moment que ja no és qüestió de que ens discutim més 
sobre qui ha fet més o menys pel Calderí, ni quina institució o administració és 
més o menys responsable, o quin partit estava al davant o al darrere en cada 
moment. Tenim moltes coses a dir, moltes crítiques al procés, però en aquest 
cas jo votaré a favor perquè, perquè el meu vot no sigui ni per poc un 
impediment en que tot vagi bé i que d’una vegada es comencin les obres del 
Calderí. Per tant, el meu vot amb la voluntat de sumar i de ajudar en el possible 
a que el camí sigui planer per a la construcció ràpida del Calderí.” 
 
Pren la paraula la senyora Romano: 
“Bé en aquest cas nosaltres també votarem a favor i també volem aprofitar per 
felicitar-nos tots plegats perquè queda paler que quan és una cosa urgent pel 
poble els grups municipals de l’Ajuntament de Caldes som capaços de tirar-ho 
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endavant -sense mirar quin color polític tenim cada un-. Crec que això en els 
temps que correm i en el mon de la política és important que el ciutadà ho rebi. 
I res, el nostre vot serà favorable, gràcies.” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“Gràcies, bé el nostre vot serà favorable a la proposta d’ampliació d’aquests mil 
metres. No explicaré el que ja ha explicat l’alcalde, que hem viscut aquest matí 
al Parlament, en tot cas és una facilitat més que posa l’Ajuntament perquè 
aquesta obra tiri endavant i, per tant, jo crec que està claríssim que han de 
possar-se quan abans millor ja que l’Ajuntament en tot moment ha anat 
facilitant aquest camp perquè es pugui tirar endavant el projecte. El nostre vot 
serà favorable.” 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Molt bé, moltes gràcies. Nosaltres també votarem a favor d’aquest punt de 
l’ordre del dia. Compartim plenament les paraules de l’alcalde en relació a 
l’esforç que s’ha de fer des de totes les institucions. Nosaltres també en la 
mesura que podem fer-ho ho farem amb el nostre granet de sorra i ens hi 
sumem a les felicitacions de tots els regidors en relació a que aquest projecte 
tiri endavant pel bé de tot el poble, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, gràcies per les seves intervencions, passem a la votació.” 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents [17 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); de CIU (3); del 
PSC (2); del PPC (1); i d’ICV-EUiA (1)], 
 

         ACORDA: 
Identificació de l’expedient  
 
Expedient número TC999-2012-14, referent a la cessió de terrenys del Tint al 
Departament d’Ensenyament. 
 
DICTAMEN 
 
Antecedents   
I.- L’Ajuntament de Caldes de Montbui va adquirir una  finca al paratge Les 
Brugueres de Caldes de Montbui, escriptura pública atorgada en data 16 
d’octubre de 2008, davant el notari de Caldes de Montbui, senyor Jorge Figa 
López-Palop, número 1673 del seu protocol, la descripció de la qual és la 
següent: 
 
“Finca emplaçada en el terme municipal de Caldes de Montbui, al paratge Les 
Brugueres, amb una superfície de divuit mil trenta-un metres quadrats, és a dir 
18.031 m2s  segons certificat cadastral. 
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Llinda en l’actualitat pel Sud, amb parcel·la cadastral 56 del polígon 3 de 
rústica, propietat d’en Antonio Puigdueta Lucas; al Norest, amb parcel·la 58 del 
mateix polígon, propietat de la Societat Agrària de Transformació Sadnaco; al 
Sudest, amb parcel·la 9003 del mateix polígon, propietat de l’Ajuntament de 
Caldes de Montbui; al Sudoest, amb parcel·la 9001 de l’Agència Catalana de 
l’Aigua; i a Est, amb límit de sòl de naturalesa urbana. 
 
Inscrita en el Registre de la Propietat número 2 de Granollers, en el volum 
2198, llibre 163 de Caldes, foli 200 i finca 2126.  
 
Referència cadastral: La finca anterior consta en la fitxa cadastral amb la 
referència número 08033A003000570000EO, polígon 3 parcel·la 57. 
 
En l’actualitat la finca és propietat de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, amb 
caràcter de domini públic.” 
 
II.- En data 12 de gener de 2009, el Conseller de Política Territorial i Obres 
Públiques va aprovar la modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
per la qual 10.670 m2 de la finca descrita en l’antecedent primer passaven a 
ser qualificats com a equipament docent (clau E1). 
 
III.- En data 25 de juny de 2009, el Ple de l’Ajuntament va prendre els següents 
acords:  
 
“Primer.- Aprovar l’alteració de la qualificació jurídica com a bé patrimonial de la 
següent finca de propietat municipal: 
 
Finca emplaçada en el terme municipal de Caldes de Montbui, al paratge Les 
Brugueres, amb una superfície de deu mil sis cents setanta metres quadrats, es 
a dir, 10.670 m2s, qualificada com a equipament docent (clau E1) per la 
modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal aprovada pel Conseller 
de Política Territorial i Obres Públiques en data 12 de gener de 2009. 
 
Descripció: Llinda en l’actualitat pel Sud, amb parcel·la a segregar, definida 
amb parcel·la B-2 propietat de l’Ajuntament de Caldes de Montbui; al Norest, 
amb parcel·la 58 del mateix polígon, propietat de la Societat Agrària de 
Transformació Sadnaco; oest,  amb resta de parcel·la a segregar, propietat de 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui; i a Est, amb límit de sòl de naturalesa 
urbana. 
 
Segon.- Cedir gratuïtament a favor de la Generalitat de Catalunya, el domini de 
la finca inscrita a l’Inventari de Béns del Municipi com a bé patrimonial, lliure de 
càrregues i servituds, inscrita al Registre de la Propietat, per destinar-la a la 
construcció i posada en funcionament d’un col·legi d’educació infantil i primària, 
que es descriu d’aquesta manera:  
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Finca emplaçada en el terme municipal de Caldes de Montbui, al paratge Les 
Brugueres, amb una superfície de deu mil sis cents setanta metres quadrats, es 
a dir, 10.670 m2s, qualificada com a equipament docent (clau E1) per la 
modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal aprovada pel Conseller 
de Política Territorial i Obres Públiques en data 12 de gener de 2009. 
 
Descripció: Llinda en l’actualitat pel Sud, amb parcel·la a segregar, definida 
amb parcel·la B-2 propietat de l’Ajuntament de Caldes de Montbui; al Norest, 
amb parcel·la 58 del mateix polígon, propietat de la Societat Agrària de 
Transformació Sadnaco; oest,  amb resta de parcel·la a segregar, propietat de 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui; i a Est, amb límit de sòl de naturalesa 
urbana. 
 
La finca matriu de la qual se segrega la finca anterior està inscrita a favor de 
l’ajuntament de Caldes de Montbui en el Registre de la Propietat número 2 de 
Granollers, en el volum 2198, llibre 163 de Caldes, foli 200 i finca 2126. 
 
La seva referència cadastral és 08033A003000570000EO, polígon 3 parcel·la 
57. 
Està en tràmit la inscripció registral de la parcel·lació aprovada. 
 
Tercer.- Si la finca cedida no es destina a la finalitat esmentada en el termini de 
5 anys o deixa de destinar-se a dita finalitat dins dels 30 anys següents, el bé 
objecte de cessió revertirà automàticament de ple dret a favor de l’Ajuntament 
cedent, en els termes que resulten de l’article 50 del Decret 336/1988, de 17 
d’octubre pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni de les Entitats Locals de 
Catalunya. 
 
En tot cas operarà la reversió tant del bé objecte de cessió com de les 
instal·lacions i construccions existents sobre la finca i a favor de l’Ajuntament 
de caldes de Montbui transcorregut el termini de 30 anys a comptar de la data 
d’inscripció en Registre de la Propietat^de la cessió acordada. 
 
La reversió de les construccions a favor de l’Ajuntament ho serà en les 
condicions que faci possible continuar oferint el servei educatiu, d’acord amb la 
normativa vigent. 
 
Quart.- La construcció de l’equipament escolar a què fa referència aquest 
Acord podrà ser dut a terme per la pròpia Generalitat de Catalunya o per un 
tercer mitjançant qualsevol negoci jurídic, si bé la prestació del servei educatiu 
en el mateix haurà d’efectuar-lo únicament la Generalitat de Catalunya. 
 
El solar és apte pel seu correcte destí com a equipament escolar, no té cap 
condicionant medioambiental i amb abastament d’aigua, evacuació d’aigües, 
subministrament d’energia elèctrica amb la potència suficient per a l’execució 
de l’obra i posterior correcte funcionament de l’equipament escolar així com 
amb la instal·lació d’una estació transformadora d’energia – en el supòsit de ser 
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necessari-, xarxa telefònica i conducció de gas –en cas de disposar-ne- i els 
vials que limiten amb el solar es trobaran pavimentats la calçada i tindran 
encintades les voreres. Correspondrà a l’Ajuntament qualsevol despesa per les 
actuacions urbanístiques que puguin afectar a l’immoble cedit i adaptar les 
mesures necessàries per aconseguir el seu destí a plena satisfacció del 
cessionari, sense cap cost o càrrega per aquest, i eliminant qualsevol obstacle 
que pugui impedir la correcta execució de les obres. 
 
Cinquè.- La quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres que 
s’acrediti per la construcció del centre, en base a l’article 103 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, gaudirà d’una bonificació del 95% atès que 
es tracta d’una construcció d’especial interès o utilitat municipal. S’estableix la 
gratuïtat de les taxes acreditades per l’atorgament de les llicències d’obres com 
a conseqüència d’aquestes obres, així com per als tributs que puguin gravar 
l’activitat educativa. 
 
Sisè.- En relació a l’equipament escolar, el Departament d’Educació, 
directament o a través de l’ens que determini, es farà càrrec del manteniment 
normatiu i del preventiu, així com de totes les reformes, adequacions i millores 
que requereixi el centre educatiu. L’Ajuntament assumeix les despeses 
corresponents a la vigilància, neteja, subministraments (electricitat, aigua i 
combustibles) i conserge en el cas de que se’n disposi, així com el 
manteniment correctiu (petits desperfectes que es derivin de l’activitat escolar 
ordinària com ara bombetes, reposició de vidres trencats, etc.). 
 
Setè.- Es garanteix l’ús de l’equipament escolar, inclòs el solar no edificat, per 
part de l’AMPA del centre i de les entitats i associacions ciutadanes del 
municipi que ho sol·licitin a l’Ajuntament. En cas de sol·licituds diferents a les 
anteriors, per a realitzar activitats vinculades o compatibles al servei escolar 
s’autoritzarà de mutu acord entre l’Ajuntament i el Departament d’Educació. 
 
Vuitè.- Es faculta l’Alcalde per a la signatura de la documentació que sigui 
necessària per a l’efectivitat del que es disposa en el present acord.” 
 
III.- En data 22 de març de 2011, el Conseller de Territori i Sostenibilitat va 
aprovar definitivament la modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística 
municipal, referent a l’ampliació de l’equipament educatiu a l’àmbit del Tint, de 
Caldes de Montbui, promoguda i tramesa per l’Ajuntament. Aquesta modificació 
afecta a una peça de 4.180 m2 situada al sud de l’àmbit de l’equipament 
escolar del Tint que limiten per l’est amb el carrer Maria Aurèlia Campmany i 
per l’oest amb la riera de Caldes. 
 
IV.- En data 26 d’abril de 2012, el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya va entrar escrit en el que demana que es faci efectiu 
l’oferiment de la cessió de 1.000 m2 addicionals per mantenir l’activitat 
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educativa ja que la nova construcció de l’edifici de l’Escola El Calderí incideix 
en els mòduls afectant a l’escolarització dels alumnes. 
 
V.- La Junta de Govern local, en sessió celebrada el dia 18 de maig de 2012 va 
aprovar la parcel·lació de la parcel·la B-2 en tres parcel·les resultants: 
 
2.1) Parcel·la resultant: B.2.1 
 
La finca emplaçada  en el terme municipal de Caldes de Montbui, al paratge 
Les Brugueres, amb una superfície de mil metres quadrats, és a dir, 1.000 m2, 
destinada com equipament docent.  
 
Llinda en l’actualitat pel Sud, amb parcel·la cadastral 56 del polígon 3 de 
rústica, propietat de Antonio Puigdueta Lucas; al Nord-est, amb parcel·la 
segregada, definida com a parcel·la B-1; al Sud-est, amb parcel·la 9003 del 
mateix polígon 3 propietat de l’Ajuntament de Caldes de Montbui; sud-oest, 
amb parcel·la 9001 de l’Agència Catalana de l’Aigua (Riera de Caldes); i a l’Est, 
part amb límit del sòl de naturalesa urbana, amb una línea paral·lela de 23,50 
metres a la delimitació de l’antiga parcel·la descrita com B.1, que es quantifica 
amb una superfície de 1.000 metres quadrats. 
 
Una vegada aprovat definitivament l’expedient administratiu de desafecció en 
tràmit, la finca descrita tindrà naturalesa patrimonial. 
                                                                                                                                                         
2.2) Parcel·la resultant: B.2.2 
 
La finca emplaçada en el terme municipal de Caldes de Montbui, al paratge Les 
Brugueres, amb una superfície de  tres mil vuit-cents metres quadrats, és a dir, 
3.180 m2, destinada com equipament docent.  
 
Llinda en l’actualitat pel Sud, amb parcel·la cadastral 56 del polígon 3 de 
rústica, propietat de Antonio Puigdueta Lucas; al Nord-est, amb parcel·la 
segregada, definida com a parcel·la B.2.1; al Sud-est, amb parcel·la 9003 del 
mateix polígon 3 propietat de l’Ajuntament de Caldes de Montbui; sud-oest, 
amb parcel·la 9001 de l’Agència Catalana de l’Aigua (Riera de Caldes); i a l’Est, 
part amb límit del sòl de naturalesa urbana, que es quantifica amb una 
superfície de 3.180 metres quadrats. 
 
Una vegada aprovat definitivament l’expedient administratiu de desafecció en 
tràmit, la finca descrita tindrà naturalesa patrimonial. 
 
2.3) Parcel·la resultant: B.2.3 
 
Correspon  amb la resta de finca emplaçada en el terme municipal de Caldes 
de Montbui, al paratge Les Brugueres, amb una superfície de tres mil cent 
vuitanta-u metres quadrats, és a dir, 3.181 m2, de difícil accés i sense cap tipus 
d’aprofitament urbanístic, per tractar-se de talussos que delimitant 



 

 27

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

principalment amb la Riera de Caldes, i estan qualificats con sòl no 
urbanitzable.  
 
Llinda en l’actualitat pel Sud, amb parcel·la cadastral 56 del polígon 3 de 
rústica, propietat de Antonio Puigdueta Lucas; al Nord-est, amb parcel·la 
segregada, definida com a parcel·la B.2.2; al Sud-est, amb parcel·la 9003 del 
mateix polígon 3 propietat de l’Ajuntament de Caldes de Montbui; sud-oest, 
amb parcel·la 9001 de l’Agència Catalana de l’Aigua (Riera de Caldes); i a l’Est, 
part amb límit del sòl de naturalesa urbana, que es quantifica con equipament 
docent, amb una superfície de 3.181 metres quadrats. Inscrita en el Registre de 
la Propietat número 2 de Granollers, en el volum 2198, llibre 163 de Caldes, foli 
200 i finca 2126. 
 
Per una altra banda també es va aprovar l’agrupació de dues finques ja que a 
proposta del Departament d’Ensenyament de la Generalitat, s’ha d’agrupar la 
finca cedida de 10.670 m2, inscrita en el Registre de la propietat número dos 
de Granollers,  finca 12.312, foli 186, tom 2925 i llibre 294 de Caldes de 
Montbui, denominada com parcel·la B.1, la  nova parcel·lació resultant descrita 
en el present informe com parcel·la B.2.1, amb una superfície de 1.000 m2. 
La finca emplaçada en el terme municipal de Caldes de Montbui, al paratge Les 
Brugueres, amb una superfície de  onze mil sis-cents setanta metres quadrats, 
és a dir, 11.670 m2, destinada com equipament docent (E1).  
 
La seva descripció és la següent: 
 
Llinda en l’actualitat pel Sud, amb parcel·la segregada definida en la 
parcel·lació proposada com B.2.2 amb una línea recta, propietat de 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui; al Nord-est, amb parcel·la 58 del mateix 
polígon, propietat de la Societat Agrària de Transformació Sadnaco; al Sud-est, 
amb parcel·la 9003 del mateix polígon, propietat de l’Ajuntament de Caldes de 
Montbui; al Sud-oest, amb parcel·la 9001 de l’Agencia Catalana de l’Aigua i 
talussos propietat de l’Ajuntament de Caldes de Montbui; i al Est, amb límit de 
sòl de naturalesa urbana. 
VI.- La parcel·lació anterior està en tràmit d’inscripció registral. 
 
Fonaments de dret 
 
L’article 212.1.a) del Text refós de la llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril: 
 
“Cessió gratuïta d’immobles 
212.1 Els béns patrimonials es poden cedir gratuïtament: 
 

a) A altres administracions o entitats públiques.” 
 
L’article 214.2 del mateix text legal diu: 
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“Acords d’alienació, gravamen i cessió: 
 
2. Els acords de cessió han de ser adoptats per majoria absoluta del nombre 
legal de membres de la corporació” 
 
Article 49 del Reglament del Patrimoni dels ens locals aprovat per Decret 
336/1988, de 17 d’octubre: 
 
“1 Els ens locals poden cedir gratuïtament els béns patrimonials: 

a) a altres administracions o entitats públiques. 
 

./.. 
2 L’acord de cessió correspon al ple de l’ens local, i ha de determinar a que les 
entitats o les institucions beneficiàries han de destinar el béns, amb expedient 
previ en el qual consti: 
 

a) La finalitat de la cessió, i que aquesta es fa en benefici de la població de 
l’ens local, en els termes de l’article 49.1.b). 

b) La justificació que la finalitat de la cessió no es pot assolir mantenint 
l’ens local el domini o el condomini del fets. 

c) La certificació del secretari de la corporació en el qual consti que els 
béns figuren a l’inventari aprovat per l’ens local amb l’esmentada 
qualificació jurídica. 

d) El dictamen subscrit per un tècnic que acrediti que els béns no estan 
compresos en cap pla d’ordenació, reforma o adaptació que els faci 
necessaris a l’ens local. 

 
3 Abans que el ple aprovi la cessió, l’expedient s’ha de sotmetre a informació 
pública per un període mínim de 30 dies, durant el qual es poden formular 
reclamacions o al·legacions, i se n’ha de donar compte al Departament de 
Governació de la Generalitat. 
 
L’article 40.1.a) del Reglament del patrimoni dels ens local preveu que 
prèviament a l’acord de cessió, s’ha de determinar la situació física i jurídica del 
bé, practicar l’atermanament, si és necessari, i inscriure’l al Registre de la 
Propietat, si no ho està. 
 
L’article 50 d’aquest Reglament disposa que si la finca objecte de la cessió no 
es destina a la finalitat prevista en el termini de cinc anys o deixa de destinar-se 
a dita finalitat dins dels trenta anys següents, el bé objecte de cessió revertirà 
automàticament de ple dret a favor de l’Ajuntament cedent. 
 
Tenint en compte que la finca que s’ha de cedir està qualificada com a bé de 
domini públic, cal tramitar l’expedient d’alteració de la qualificació jurídica de la 
finca, que es justifica pel propi requisit legal de que el bé que es cedeixi al 
Departament d’Educació per a la construcció del nou CEIP tingui la qualificació 
de patrimonial. Valorant la urgència amb la qual s’ha de formalitzar la cessió del 
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sòl, es proposa tramitar els dos expedients de forma simultània, condicionant, 
en qualsevol cas l’aprovació de la cessió a l’aprovació prèvia de la qualificació 
del bé com a patrimonial. 
 
L’expedient de desafectació del bé de domini públic l’ha de resoldre el Ple, amb 
la informació pública prèvia de 15 dies, mitjançant un acord adoptat amb el vot 
favorable de la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la 
corporació (article 20 del Reglament del patrimoni dels ens locals). 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Incoar expedient per a l’alteració de la qualificació jurídica com a bé 
patrimonial de la següent finca de propietat municipal: 
 
La finca emplaçada  en el terme municipal de Caldes de Montbui, al paratge 
Les Brugueres, amb una superfície de mil metres quadrats, és a dir, 1.000 m2, 
destinada com equipament docent.  
 
Llinda en l’actualitat pel Sud, amb parcel·la cadastral 56 del polígon 3 de 
rústica, propietat de Antonio Puigdueta Lucas; al Nord-est, amb parcel·la 
segregada, definida com a parcel·la B-1; al Sud-est, amb parcel·la 9003 del 
mateix polígon 3 propietat de l’Ajuntament de Caldes de Montbui; sud-oest, 
amb parcel·la 9001 de l’Agència Catalana de l’Aigua (Riera de Caldes); i a l’Est, 
part amb límit del sòl de naturalesa urbana, amb una línea paral·lela de 23,50 
metres a la delimitació de l’antiga parcel·la descrita com B.1, que es quantifica 
amb una superfície de 1.000 metres quadrats. 
 
Segon. Sotmetre la proposta d’alteració de la qualificació jurídica de la finca 
d’equipament docent que es descriu en l’acord anterior, com a bé patrimonial, a 
un tràmit d’informació pública de quinze dies, mitjançant la publicació dels 
corresponents edictes en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament. 
 
Tercer. Incoar, de forma simultània i condicionant la seva resolució a 
l’aprovació de l’expedient d’alteració jurídica com a bé patrimonial, expedient de 
cessió gratuïta al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
de la finca descrita en l’acord primer, per a destinar-la a la construcció i posada 
en funcionament d’un col·legi d’educació infantil i primària. 
 
Quart. Obrir un tràmit d’informació pública de trenta dies en relació a la 
proposta de cessió gratuïta al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya de la finca descrita en l’apartat primer, mitjançant la publicació dels 
corresponents edictes en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya, en un diari de gran difusió i en el tauler d’anuncis 
de l’Ajuntament. 
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Cinquè. Donar compte dels presents acord al Departament de Governació de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
 
Per petició del senyor alcalde, la senyora Àngels Garcia Pou, regidora del grup 
municipal de CiU, essent les 20.45 hores, abandona la sala plenària per qüestió 
d’incompatibilitat en el punt a tractar a continuació. 
 
 
5.1 INADMETRE L’ESCRIT D’AL·LEGACIONS PRESENTAT PEL SENYOR 
ANTONIO CRUCES CARNERO CONTRA L’ACORD DE LA LIQUIDACIÓ 
INDIVIDUAL DEFINITIVA DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER LES 
OBRES D’URBANITZACIÓ 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: 
“Gracies, hi ha paraules sobre algun d’aquests dos punts? No? Perdó, senyora 
Taulats.” 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Gràcies, només un petit aclariment, perquè la resposta en els dos casos és 
absolutament correcte, la resposta que dóna l’Ajuntament a les al·legacions, 
però hi ha una cosa que no hem entès clarament. A veure, seria en relació a la 
primera que hem esmentat, a aquest veí li tocava pagar atenent a uns metres 
quadrats que se li han aplicat en els darrers quatre terminis, un total de 
22.656,45 euros, però al aplicar-se-li en el primer pagament una superfície 
superior, ha pagat 24.601,08 doncs només volíem preguntar: això vol dir que la 
quota pendent li restaran la diferencia entre aquestes dues quantitats? 
I en relació a l’altre cas, només voldríem fer constar que en altres al·legacions i 
la resposta que dóna l’Ajuntament és correctíssima, es va admetre com 
evidència en relació als metres quadrats que ella al·lega, l’escriptura 
corresponent, i ara si no ho hem llegit malament en la resposta que li dóna 
l’Ajuntament, se li demana que presenti un estudi topogràfic. Només voldríem 
saber si hi ha alguna raó concreta en aquesta finca per fer aquesta diferència? 
Ja està, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor Personat: 
“Sí, referent a la primera observació que fas, el primer pagament ha estat una 
entrega a compte del total, per tant, acabarà pagant el total que li toca pels 
metres quadrats que li hem dit, que són 1.153 en lloc de 1.648.  
I la segona està escripturat per 609,32 metres, però en canvi el cadastre i els  
mesuraments que tenim són de 650 metres. Sempre la base per pagar les 
contribucions especials s’ha agafat del cadastre. Llavors si aquesta senyora a 
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les escriptures té menys metres dels que té aquí, el que podia fer és un excés 
de cabuda i regularitzar l’escriptura amb els metres quadrats que té, perquè els 
metres quadrats del cadastre i el topogràfic és el que hi ha. I, per tant, és 
qüestió de regularitzar l’escriptura amb allò.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, passem a la votació. Farem dues votacions, primer el punt núm. 5.1 i 
després el punt núm. 5.2.” 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  [10 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); i 6 abstencions de 
CIU (2); del PSC (2); del PPC (1); i d’ICV-EUiA (1)], 
    

          ACORDA: 
Identificació de l’expedient  
 
Expedient número TECE200701966, referent a l’al·legació presentada pel 
senyor Antonio Cruces Carnero contra la liquidació individual definitiva de les 
contribucions especials per les obres d’urbanització de Can Maspons.  
 
DICTAMEN 
 
Antecedents 
 
I.- En data 4 d’abril de 2012, el senyor Antonio Cruces Carnero va presentar 
escrit d’al·legacions contra la liquidació individual definitiva de les contribucions 
especials corresponents a les obres de reurbanització de Can Maspons en 
base als següents fets: 
 
Al·lega l’interessat  que la seva parcel·la té una superfície de 1.153 m2 i no de 
1.648 m2 i presenta documentació acreditativa d’aquest fet. 
 
L’objecte tributari correspon a la finca situada al carrer La Vall, 52, amb la 
referència cadastral 3597103DG3039G-0001/DI.  
 
II.- L’arquitecte tècnic municipal ha emès informe que literalment diu: 
 
“Vist el recurs de reposició relatiu a la finca de referència interposat per Antonio 
Cruces Carnero, amb NIF 77.252.078.T, contra la liquidació individual definitiva 
de les obres d’urbanització del sector de Can Maspons, manifestant en la 
superfície de solar assignada. 
 
Revisada la documentació aportada i comprovada la liquidació individual 
definitiva de les contribucions especials, aprovada pel  Ple de l’Ajuntament, en 
sessió de dat 28 de juliol de 2011, la superfície assignada és de 1.153 metres 
quadrats, amb una liquidació definitiva per un import total de 26.641,24 €. 
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Aquesta liquidació definitiva, modifica les liquidacions provisional realitzades 
fins a la data d’aquesta aprovació definitiva, ja que el cost real de les obres ha 
pujat a 4.984.493,52 €, als que és desglossa amb una aportació per part de 
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana de 292.838,99 € i la resta per part de 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui de 4.691.654,53 €, al que s’aplica el 90 % 
en concepte de contribucions especials, és a dir de 4.222.489,08 €. 
 
En consideració a lo exposat, he d’informar que la superfície assignada en la 
liquidació individual definitiva, aprovada pel Ple de l’Ajuntament, és de 1153,00 
metres quadrats correspon a la superfície aplicada, per tant, pel tècnic 
sotasignat resolt: 
 
DESESTIMAR la present al·legació, ja que en la liquidació individual definitiva 
de les obres d’urbanització del sector de Can Maspons s’aplica la superfície 
sol·licitada, i per tant no s’ha de procedir a cap modificació de la liquidació 
definitiva a liquidar.” 
 
III.- La interventora de l’ajuntament ha emès informe que literalment diu: 
 
“Fets i Fonaments de dret 
D’ acord amb RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes locals(TRLRHL) i RD 500/1990, de 20 d’abril que 
desenvolupa el Títol VI del TRLRHL. 
 
El senyor Antonio Cruces Carnero va interposar recurs de reposició contra la 
liquidació individual i definitiva de les contribucions especials corresponents a 
les obres de reurbanització de Can Maspons al·legant que la seva parcel·la té 
una superfície de 1.153 m2 i no de 1.648 m2. 
 
S’ adjunta l’acord de Ple, de data 29 de maig de 2008, de la liquidació de les 
contribucions especials en el que consta que al senyor Antonio Cruces Carnero   
se li han assignat 1.699m2 pel càlcul de la seva quota.  
 
S’adjunta el quadre de Tresoreria relatiu a les cinc liquidacions presentades. 
Aquest demostra que la primera quota és superior a les quatre restants, per 
tant, s’ha realitzat una variació de metres. 
 
S’adjunta l’acord de Ple, de data 28 de juliol de 2011, de la liquidació definitiva 
de les contribucions especials en el que consta que al senyor Antonio Cruces 
Carnero  se li han assignat 1.153 m2 pel càlcul de la seva quota definitiva.  
 
D’acord amb l’ informe tècnic adjunt i segons la certificació cadastral els metres 
de la finca són 1.198 m2 i els m2 assignats pel càlcul de les contribucions 
especials són 1153 m2. Aquest metres, d’acord amb l’acord de ordenació i 
imposició de les contribucions especials han servit de referència per la 
elaboració del padró de les contribucions especials. 
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Conclusions  
Per tot el que s’ha exposat anteriorment,els 1.153 m2 utilitzats pel càlcul de les 
quotes de les contribucions especials són els correctes i per tant, no s’ha de 
modificar l’ esmentada  quota individual definitiva. Degut a què els m2 del 
primer acord tenen la consideració de pagament a compte la superfície que es 
té en compte per calcular la quota individual definitiva  és la correcta ( 1.153 
m2).” 
 
Fonaments jurídics 
 

I. Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú. 

 
II. Article 28 i següents de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora 

de les Hisendes Locals. 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Inadmetre les al·legacions presentades pel senyor Antonio Cruces 
Carnero contra l’acord de la liquidació individual definitiva de les contribucions 
especials per les obres d’urbanització de Can Maspons ja que en la liquidació 
individual definitiva de les obres d’urbanització del sector de Can Maspons 
s’aplica la superfície sol·licitada, i per tant no s’ha de procedir a cap modificació 
de la liquidació definitiva. 
 
Segon.-Comunicar-ho a l’interessat. 
 
 
5.2 INADMETRE L’ESCRIT D’AL·LEGACIONS PRESENTAT PER LA 
SENYORA MARGA LLOPIS ALTIMIRA CONTRA L’ACORD DE LA 
LIQUIDACIÓ INDIVIDUAL DEFINITIVA DE LES CONTRIBUCIONS 
ESPECIALS PER LES OBRES D’URBANITZACIÓ 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. 
 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  [10 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); i 6 abstencions de 
CIU (2); del PSC (2); del PPC (1); i d’ICV-EUiA (1)], 
    
 

          ACORDA: 
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Identificació de l’expedient  
 
Expedient número TECE200701966, referent a l’al·legació presentada per la 
senyora Marga Llopis Altimira contra la liquidació individual definitiva de les 
contribucions especials per les obres d’urbanització de Can Maspons.  
 
DICTAMEN 
 
Antecedents  
 
I.- En data 2 d’abril de 2012, la senyora Marga Llopis Altimira va presentar 
escrit d’al·legacions contra la liquidació individual definitiva de les contribucions 
especials corresponents a les obres de reurbanització de Can Maspons en 
base als següents fets: 
 
Al·lega la interessada que la seva parcel·la té una superfície de 609,32 m2 i no 
de 650 m2. 
 
L’objecte tributari correspon a la finca situada al carrer La Vall, 39, amb la 
referència cadastral 3499815DG3039G0001/WT.  
 
II.- L’arquitecte tècnic municipal ha emès informe que literalment diu: 
 
“Vist el recurs de reposició relatiu a la finca de referència interposat per Marga 
Llopis Altimira, amb NIF 43.400.776-Y contra la liquidació individual definitiva 
de les obres d’urbanització del sector de Can Maspons, manifestant 
disconformitat en la superfície de solar assignada. 
 
Revisada la documentació aportada es manifesta que la superfície que consta 
en la escriptura és de 609,32 metres quadrats que no coincideix en la base de 
dades de cadastrals, a dia d’avui, que és de 650,00 metres quadrats. 
 
D’acord en la revisió de la liquidació individual definitiva, indicar que la 
superfície assignada per part de la Delegació d’Economia i Hisenda de 
Catalunya – Barcelona, Gerència Regional del Cadastre, és de 650 metres 
quadrats, sense que s’hagi produït cap modificació i, per tant, el tècnic 
sotasignat informa el següent:  
 
DESESTIMAR la present al·legació, ja que la superfície assignada coincideix 
en la base de dades del cadastre que ha servit de referència per la confecció 
del padró de contribucions especials de les obres d’urbanització de Can 
Maspons.” 
 
III.- La interventora de l’Ajuntament ha emès informe que literalment diu: 
 
 



 

 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 

“Fets i Fonaments de dret 
 
D’ acord amb RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes locals(TRLRHL) i RD 500/1990, de 20 d’abril que 
desenvolupa el Títol VI del TRLRHL. 
 
La senyora Marga Llopis Altamira va interposar recurs de reposició contra la 
liquidació individual i definitiva de les contribucions especials corresponents a 
les obres de reurbanització de Can Maspons al·legant que la seva parcel·la té 
una superfície de 609,32 m2 i no 650 m2. 
 
S’ adjunta l’acord de Ple, de data 29 de maig de 2008, de la liquidació de les 
contribucions especials en el que consta que a la senyora Marga Llopis 
Altamira  se li han assignat 650m2 pel càlcul de la seva quota. Aquest acord és 
el que s’ha utilitzat per calcular les cinc liquidacions presentades. 
 
S’adjunta el quadre de Tresoreria relatiu a les cinc liquidacions presentades. 
Aquest demostra que les cinc quotes són del mateix import, per tant, no s’ha 
realitzat una variació de metres. 
 
S’adjunta l’acord de Ple, de data 28 de juliol de 2011, de la liquidació definitiva 
de les contribucions especials en el que consta que a la senyora Marga Llopis 
Altamira  se li han assignat 650m2 pel càlcul de la seva quota definitiva.  
 
D’acord amb l’ informe tècnic adjunt i segons la certificació cadastral els metres 
de la finca són 650 m2. Aquest metres, d’acord amb l’acord de ordenació i 
imposició de les contribucions especials han servit de referència per la 
elaboració del padró de les contribucions especials. 
 
Conclusions  
 
Per tot el que s’ha exposat anteriorment,els 650 m2 utilitzats pel càlcul de les 
quotes de les contribucions especials són els correctes i per tant, no s’ha de 
modificar l’ esmentada  quota individual definitiva.” 
 
IV.- La senyora Marga Llopis Altimira no ha presentat cap document nou amb el 
que fonamentar la seva reclamació. 
 
Fonaments de dret 
 
III. Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 

públiques i del procediment administratiu comú. 
 

IV. Article 28 i següents de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora 
de les Hisendes Locals. 
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Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Inadmetre les al·legacions presentades per la senyora Marga Llopis 
Altimira contra l’acord de la liquidació individual definitiva de les contribucions 
especials per les obres d’urbanització de Can Maspons ja que els metres 
quadrats utilitzats pel càlcul de les contribucions especials són els correctes. 
 
Segon. Comunicar-ho a la interessada. 
 
La senyora Àngels García Pou, regidora del grup municipal de CiU, s’incorpora 
a la sala plenària, essent les 20.50 hores. 
 
 
6. APROVAR EL NOM DE LA PLAÇA DEL MOLÍ DE L’ESCLOP I 
DESIGNAR-LO A LA NOVA PLAÇA PÚBLICA SORGIDA DE LES OBRES 
DE REHABILITACIÓ DEL PASSEIG DE LA RIERA. 
 
Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 
 
Pren la paraula la senyora Romano: 
“Bé, en aquest cas no entenem les actuacions de l’equip de govern un cop 
més. No entenem que fa un temps enrere es va obrir un procés participatiu per 
canviar el nom d’un carrer de Caldes i per posar nom a una plaça - la plaça de 
Can Rius o el carrer Espartero antigament- i ara no. Ens agradaria saber quins 
són els criteris que vostès porten a la pràctica per obrir un procés participatiu? 
I perquè en uns llocs sí i en uns altres no?.  
En aquest cas el nostre vot serà contrari, gràcies.” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“Gràcies, bé, nosaltres votarem a favor de la proposta tot i que com a norma 
general preferim que la ciutadania pugui opinar en aquestes qüestions. També 
creiem que a vegades és pràctic si en altres coses que hem fet aquesta 
designació de nom amb l’espai en què s’està posant nom, ha tingut èxit com va 
ser amb la plaça Can Rius. A Can Rius plaça Can Rius, doncs bé, el nom ens a 
sembla correcte, per un futur en altres qüestions si és possible agrairíem que hi 
hagi procés, però tampoc cal fer-ne d’això un drama, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor Gaspar: 
“Sí, seré molt ràpid, bona tarda. En principi es va fer un procés participatiu per 
la plaça de Can Rius i pel carrer George Laurence Davis perquè és el 
procediment que creiem que s’ha de fer, i en aquest cas no ho hem fet per dos 
motius: Primer perquè hi havia un nom molt clar tal com ha dit la senyora Coll, i 
segon perquè encara estem esperant les propostes de tots els grups de 
l’oposició per tal de fer un reglament.  
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Va ser proposta del regidor d’Iniciativa, de que tots plegats, tots els grups 
municipals féssim un reglament per posar, un reglament del nomenclàtor del 
municipi i encara no hem rebut aquestes propostes i encara no les hem pogut 
elaborar. Això a la comissió Informativa se’ls va comentar també d’aquesta 
manera. Evidentment quan tinguem un reglament de nomenclàtor aprovat per 
tots els grups municipals, procedirem a actuar segons el que marca el 
nomenclàtor i si és amb proposta participativa, serà així.  
En aquest moment teníem unes obres que estaven acabades, s’havien de 
inaugurar, havia de tenir nom la plaça, va semblar que el nom, la plaça aquesta 
no té veïns en aquest sentit, hi ha un element molt singular que és pel qual es 
va començar a fer la remodelació de la plaça, que era per la presencia del Molí 
de l’Esclop i se li va deixar aquest nom. Perquè? Perquè topogràficament és el 
nom, toponímicament és el nom que tindrà aquest espai, igual que deia el de 
Can Rius, a la plaça de Can Rius. 
Li haguéssim pogut posar possiblement algun altre nom, però la gent li hagués 
acabat posant Can Rius, per això la gent interpreto que quan va votar, va votar 
en aquest sentit. La plaça del Molí de l’Esclop seria potser el mateix. És la 
plaça on hi ha el Moli de l’Esclop. No hi ha res més, per tant, per agilitar el 
tema, perquè s’havia d’inaugurar, perquè si no ho haguéssim fet així havíem 
d’inaugurar la plaça i després ens haguessin acusat que aprovem primer la 
plaça abans d’aprovar el nom, que ja va passar amb el de Can Rius, que ja 
vam explicar en el seu moment que és perquè hi havia un acte concret com el 
de Sant Antoni i que era preferible tenir la plaça inaugurada en aquell moment, 
abans del Ple, perquè el Ple precisament en aquell moment queia després de 
la inauguració de la plaça de Can Rius.  
En aquest cas ha hagut  la sort que el Ple ha caigut abans de la inauguració i, 
per tant, no se’ns ha acusat d’això però també s’hagués pogut donar el cas, per 
això ho vam fer d’aquesta manera, moltes gràcies.” 
 
Pren la paraula la senyora Romano: 
“Bé senyor regidor, encara ho entenc menys, perquè si no hi ha reglament i 
vostè ens està dient que no fa un procés participatiu perquè no hi ha reglament, 
em pregunto: perquè anteriorment sí que ho fèiem sense reglament? O només 
és quan convé?” 
 
Pren la paraula el senyor Gaspar: 
“Perdoni, es a dir quan no, quan nosaltres vam fer el procés participatiu, el vam 
fer d’una manera que vam entendre nosaltres que era la millor manera, la 
manera més adequada, vam rebre una sèrie de queixes, i a proposta del 
senyor Olóndriz vam dir: fem entre tots plegats un reglament per fer aquests 
processos d’una forma participativa i que tots hi estiguem d’acord i vam dir: 
perfecte hi estem d’acord, treballem-lo.  
Nosaltres en vam fer un de procés, podia haver-hi errades, esperem les vostres 
propostes per millorar les errades que hipotèticament haguéssim comés en 
aquell procés, millorem-ho i a partir d’ara quan el tinguem fet i millorat i aprovat 
per tots els grups municipals, a partir de les hores ho farem amb aquest 
procediment.  
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Jo entenc que si en aquell moment aquell procés hi havia coses a millorar, 
doncs de moment, en aquest cas concret perquè era molt diferent dels altres, 
possiblement si hagués estat un nom d’un carrer diferent ens haguéssim 
planejat una altra cosa, però en aquest cas era molt clar i vam entendre que no. 
I en tot cas els insto també a que ens feu arribar les propostes per poder tancar 
aquest nomenclàtor, el reglament del nomenclàtor.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, doncs si no hi ha res més, anem a la votació. 
Hi ha més intervencions? Però això era una replica ja, no estàvem en el torn de 
contra repliques, però li passaré la paraula, endavant.” 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“No volíem replicar res, només volíem comentar que evidentment no ho posem 
en dubte que el senyor Olóndriz esmentés en algun moment la necessitat de 
fer el nomenclàtor, no volem en cap cas posar-nos medalles, però em sembla 
que nosaltres també ho vam suggerir i creiem que és important. Té raó el 
regidor quan esmenta que no hem fet arribar propostes. Jo li suggeriria perquè 
crec que no és un bon mecanisme de treball, i fem un suggeriment com a grup 
municipal; potser podríem fer una reunió, perquè jo crec que amb una reunió 
ens posem un termini i ens fixem uns objectius, si el que fem és anar enviant 
coses, no ho sé, és un suggeriment perquè potser guanyaríem en efectivitat, 
perquè nosaltres també creiem que val la pena fer-ho i aprofito la paraula per 
dir que votarem a favor d’aquesta proposta, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor Alcalde: 
“Molt bé, gràcies, ara sí que passem a la votació.”     
 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  [15 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); de CIU (3); i del 
PSC (2); 1 vot en contra del PPC (1); i una abstenció d’ICV-EUiA (1)], 
    

          ACORDA: 
Identificació de l’expedient  
 
Expedient d’Alcaldia número ALCA201200029 relatiu a l’aprovació del nom de 
la plaça del Molí de l’Esclop. 
 
DICTAMEN 
 
Antecedents  
 
La segona fase del projecte de recuperació i rehabilitació del passeig de la 
Riera, iniciat el maig del 2011, que afecta el tram comprès entre l’antic balneari 
de Can Rius i el carrer de Santa Susanna, ha permès la recuperació del Molí 
de l’Esclop. 
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El  Molí de l’Esclop és un dels cinc molins que es troben documentats a la 
Riera de Caldes, en el seu pas pel municipi. Forma part d’un conjunt de molins 
documentats des de l’època medieval.  
 
Durant el procés d’adequació de l’entorn i recuperació del Molí, el seguiment 
arqueològic de les obres ha desvetllat l’existència de restes de gran valor: 
d’una banda, s’ha descobert part del molí intacte i, d’altra banda, ha aparegut 
un tram de muralla medieval. 
 
Davant aquestes troballes, l’Ajuntament va adaptar el projecte per tal de posar 
en valor aquesta zona patrimonial i fer visitable els dos elements: la muralla i el 
molí. 
 
Amb motiu d’aquestes obres ha sorgit una nova plaça pública a la qual cal 
assignar un nom. El Govern Municipal considera adient nomenar aquesta plaça 
com a Plaça del Molí de l’Esclop per commemorar la redescoberta d’aquesta 
vella instal·lació al peu de la Riera de Caldes. 
 
Fonaments de dret 
 
De conformitat amb el que s’estableix a l’article 82.3, Títol V. Dels Immobles, de 
l’Ordenança municipal reguladora de la convivència ciutadana i de la via 
pública, segon el qual “correspondrà al Ple de l’Ajuntament la denominació de 
les vies públiques sense nom o la modificació de l’existent” 
 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Aprovar el nom de la Plaça del Molí de l’Esclop amb motiu de la 
redescoberta de les restes de l’antic molí. 
 
Segon. Comunicar aquest acord a l’Àrea de Serveis Generals, a l’Àrea de 
Serveis Territorials i a les persones interessades. 
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7. MOCIONS 
 
7.1. MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC I D’ICV-
EUIA A FAVOR DE DEMANAR RESPONSABILITATS A L’EMPRESA 
ENAGAS I AL MINISTERI D’INDÚSTRIA PER LA CONSTRUCCIÓ DEL 
GASODUCTE MARTORELL-FIGUERES. 
 
L’alcalde llegeix literalment la moció. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde i diu que el grup municipal d’ERC presenta 
una esmena transaccional afegint un punt a la part dispositiva. 
 
Pren la paraula el senyor Gaspar: 
“Molt bé, moltes gràcies, en principi aquesta moció va ser una moció que va ser 
enviada per diferents persones, col·lectius aquí l’Ajuntament, hi havia un punt 
concret que pel bé del consens i perquè teníem algun dubte jurídic sobre el 
mateix, que es va, en principi, proposar treure’l, però abans de començar avui 
el Ple entre tots els grups municipals hem decidit conjuntament amb el 
secretari, que ens ha assessorat sobre com redactar-lo, de tornar-lo a 
incorporar.  
Per tant, la moció que s’havia incorporat en el Ple que és la que ha llegit el 
senyor alcalde, no hi era, si de cas passo jo a llegir el punt com queda, que hi 
ha hagut una petita modificació de literatura, el concepte és el mateix, però hi 
ha hagut un petit canvi de literatura a petició del secretari. Ha estat una esmena 
que ha fet el senyor secretari.  
 
Si els hi sembla ho llegeixo, seria el punt número 3, que diria: “Instar al Ministeri 
d’Industria Turisme i Comerç i Enagas perquè el cost d’aquest gasoducte no 
recaigui sobre els pressupostos públics ni sobre els usuaris d’aquest recurs 
energètic, sinó sobre els responsables si s’escau de l’aprovació d’un projecte 
interestatal que no disposa dels acords necessaris per la seva construcció.” El 
punt si tots hi esteu d’acord quedaria d’aquesta manera.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“D’acord, per tant, el votaríem així. Ara passaré la paraula als diferents regidors 
que la vulguin prendre. Els recordo que tenim quatre mocions, que normalment 
l’apartat de mocions és on dediquem més temps del Ple, a vegades 
paradoxalment. Els hi demano la major brevetat possible. És una moció 
presentada per Esquerra Republicana i per Iniciativa, per tant, dono la paraula 
primer al representant d’Esquerra el senyor Mauri. Sisplau.” 
 
Pren la paraula el senyor Mauri: 
“Bona nit, gràcies senyor alcalde, bé, volia fer un preàmbul previ a la defensa 
d’aquesta moció que segurament tots n’esteu al cas perquè dia rere dia ens 
arriben informacions sobre aquest aspecte. És que la situació econòmica en 
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aquest moment és molt greu i estem en un país amb un estat econòmic molt 
crític. Això ho sabem des de les institucions més properes del ciutadà com són 
els ajuntaments, que som la primera instància i a vegades l’única que el ciutadà 
té per demanar ajut.  
Estem fent mans i mànigues per seguir donant els serveis necessaris per 
mantenir un estat del benestar que tant ens ha costat aconseguir. També ens 
arriben diàriament les informacions internacionals sobre la salut econòmica de 
la majoria dels països Europeus, com ara Grècia, Portugal, Itàlia, Irlanda i 
Espanya i com no, encara que ens pesi dins d’Espanya la seva gravetat 
econòmica també està Catalunya amb la seva gravetat del seu espoli fiscal, 
injust i insolidari. Reconegut per la majoria dels grups Parlamentaris de 
Catalunya i de la unanimitat gairebé dels sectors socials i empresarials de 
Catalunya i Europa.  
En un principi ens volien fer creure que tot plegat era culpa nostra, de tots els 
ciutadans, que volem viure més bé i millor, perquè volem un futur millor pels 
Catalans que pugen. Ens han dit que havíem estirat més la ma que la màniga, 
que tot plegat ens passava per creure’ns allò que no som, una classe mitja, una 
classe treballadora benestant. I que en realitat som uns pobres desgraciats 
sense futur, i tot plegat per culpa nostra. 
Doncs no, deixeu-me dir que tot plegat sembla que això que ens deien segons 
alguns opinadors a sou o segons quins polítics que no obeeixen els interessos 
públics, no és veritat. La veritat que s’ha perfilat molt clarament és que ens 
estan robant a tots els contribuents el diner públic per salvar els culpables de 
tota aquesta estafa, per celebrar segons uns, per premiar segons altres, depèn 
de com es miri. Som el món al reves, Espanya és un país del “pelotazo” i qui 
més gran la fa, més ben vist està per segons quins cercles de poder enquistat 
el sistema econòmic, jurídic i polític. 
Mentre ens fan retallades amb educació, ens assabentem que han construït 
aeroports que han costat milers de milions d’euros, on no hi aterra cap avió.  
Mentre ens fan retallades a sanitat ens assabentem que han cosit Espanya 
amb una xarxa d’acer d’alta velocitat, la segona més gran del Món després de 
la Xina, on no hi puja gairebé ningú, on no han fet cap connexió lògica i 
necessària amb França i Europa. “han unido España” segons paraules de la 
Celia Villalobos i ara no saben com mantenir-la. És un desastre. 
Mentre retallen el sou a tots els funcionaris, Espanya permet que els directius 
dels bancs i caixes malversadores i especulatives siguin premiats amb 
pensions multimilionàries i dividends milionaris, en lloc de seure’ls al banc dels 
acusats, que és a on haurien de ser si fóssim un país normal. 
Mentre estem parlant avui en aquesta sala de Plens, cada Català seguirà 
pagant peatges a Catalunya per sustentar les autopistes deficitàries on no hi 
passa ningú a Espanya. 
Mentre expliquem als nostres fills que no arribem a final de mes, que ens hem 
tornat pobres, que la universitat és encara més cara i que alhora s’està tornant 
més prohibitiva, que els llibres de text es paguen com no ho fan a la resta 
d’Espanya i que fa uns dies només Bancaja, el banc del Partit Popular rep 23 
mil milions d’euros dels Fons Públics, això és un insult a la intel·ligència, és la 
corona de l’estafa, no de la crisi, és de l’estafa.  
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Mentre expliquem als nostres pares que la llista d’espera per a la seva operació 
quirúrgica o la consulta de l’especialista s’ha multiplicat per tres perquè no hi ha 
recursos econòmics, al Vallès ens construeixen un gasoducte que ha costat 
més de 40 milions d’euros i que ha trinxat paratges naturals, torrents, camps, 
boscos i que no servirà per res, perquè la planificació ha fallat, perquè no 
s’acabarà connectant amb Europa que era el pretext del projecte, perquè s’han 
malgastat més de 40 milions d’euros a portar una via immensa de gas a 
Hostalric, deuen tenir una demanda de gas a Hostalric bestial. Em podria 
allargar més i donar més exemples de malbaratament, d’irresponsabilitat i de 
“pelotazo” en contra dels interessos de tots els ciutadans. 
Diem prou. No podem ser imparcials aquí. Per responsabilitat i lleialtat als 
nostres conciutadans hem de dir prou. Tot són exemples de “despilfarro” que 
donen motius perquè l’independentisme agafi més embranzida i perquè la 
Independència de Catalunya es converteixi en una qüestió de supervivència i 
de sentit comú. I deixeu-me dir també de intel·ligència i de honor del poble, del 
Poble Català. 
Aquesta moció que presentem és un pas més entre d’altres que podríem fer 
per denunciar aquest malbaratament, la cultura del “pelotazo”, la cultura de 
construïm perquè els amics ens ho demanen, aquells empresaris que viuen del 
BOE.  
Aquesta moció que es presenta és aquest pas, també un més, per denunciar 
aquests fets, per defensar el territori, per denunciar el malbaratament dels 
recursos públics i per exigir justícia. No podem ser imparcials al davant 
d’aquesta lamentable situació. Institucions i teixit social ens hem de plantar i dir 
prou. El nostre àmbit més proper territorialment hem estat testimonis d’aquest 
malbaratament, el gasoducte, per aquest motiu presentem aquesta moció.” 
 
Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“Seré breu. Aquesta és una moció proposada entre altres per un grup d’entitats 
de Caldes, les mateixes que el passat Ple van llegir un comunicat de rebuig. És 
la moció que l’ADENC ha redactat i proposa els diferents ajuntaments.  
Em sembla que això era una introducció necessària ja que estem fent de 
mitjances d’unes demandes ciutadanes i d’entitats, encara que totalment al seu 
costat en aquest cas. No m’extendré gaire perquè la moció diu clarament quins 
són els motius de la mateixa. Estem parlant d’una obra de fort impacte sobre el 
territori, franges de fins a 20 o 40 metres d’amplada travessant un territori d’alt 
valor ambiental, social, ecològic.  
Aquí el greu de tot plegat, perquè si en definitiva aquesta xarxa fos per un 
subministrament o un transport de gas necessari pel desenvolupament o per a 
la qualitat de la vida dels ciutadans del nostre país o dels països que tenim a 
prop, podríem entendre que es fes, guardant totes les mesures necessàries 
perquè es fes bé, no?  
A part que no s’ha fet bé, perquè l’obra s’ha fet sense seguir totes les 
indicacions, s’ha fet sabent que no s’havia de fer, i això ja no és un problema 
de si estem en crisi o no estem en crisi, si tenim diners o no tenim diners. Hi ha  
un principi d’austeritat pel qual sempre hem de fer les coses... només les que 
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necessitem, però per un principi de radicalitat democràtica -que jo ho anomeno- 
hem de exigir responsabilitats a qui fa coses sabent que no s’han de fer.  
Quan es va autoritzar aquesta obra se sabia que França optava per un altre 
traçat. I algú va autoritzar-ho i algú ho ha fet. Per tant, hi ha responsabilitat.  
En un primer punt demanem que es donin explicacions, necessàries, 
explicacions polítiques i públiques dels responsables, a un altre que es creï una 
taula o una comissió de seguiment de com tornar a deixar les coses com 
estaven, evidentment traslladar l’acord a tots els responsables, però hi ha un 
tercer punt, aquest que hem dubtat una mica de posar que em sembla que és 
la clau de tot plegat. No pot ser que perquè algú faci una cosa malament amb 
unes explicacions públiques polítiques n’hi hagi prou. Per tant, hem d’exigir en 
el cas de que es  pugui demostrar, i això només ho demostra qui té potestat per 
fer-ho, que s’assumeixin les responsabilitats del tipus que siguin, personals o 
patrimonials davant d’aquests fets. És una gran quantitat de diners, però no és 
important, que sí que ho és, la quantitat de diners sinó el fet, encara que fos 
una petita cosa s’ha de demanar explicacions i responsabilitats en el cas que 
n’hi hagi. Per tant, el meu vot, naturalment ja que la presento, serà positiu, 
afirmatiu.” 
 
Pren la paraula la senyora Romano: 
“Bé, en aquest punt el vot del Partit Popular també serà favorable, també 
entenem que aquesta obra es va fer de unes maneres que no han estat 
correctes en el seu procediment i que aquesta obra sembla ser que ara no és 
necessària i, per tant, creiem que hi ha hagut un gran impacte ambiental dintre 
el Vallès Oriental i això no es pot permetre, i potser si, potser amb això i moltes 
coses del nostre país haurem de començar a demanar responsabilitats, per tant 
el nostre vot serà favorable, gràcies.” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“Gràcies, el nostre vot a aquesta moció serà favorable, aprovant-la, entenent 
que en la gestió pública hem de donar explicacions i ser responsables del que 
decidim. La moció fa consideracions ja bé, taxatives respecta a alguns temes, 
algunes que en tot cas si són així s’hauran de demostrar i no serem nosaltres 
qui ho hagi de demostrar en tot cas, no? Però sí que creiem que la gestió del 
que és públic requereix assumir la responsabilitat dels ajuts que es prenen i per 
tant som partidaris en tot cas de que en aquells casos en què hi hagi dubtes de 
com s’ha gestionat, es donin les explicacions oportunes i es prengui la 
responsabilitat que calgui quan sigui així oportú, no? A l’igual que ho fem per 
BANKIA que estem demanant que hi hagi comissió d’investigació, en sembla 
que qualsevol qüestió que es posi en dubte s’haurà d’investigar i aclarir, perquè 
la política la tenim prou malament com per a sobre no exigir nosaltres que els 
que més la patim sense ser doncs els que tenim aquesta responsabilitat, els 
ciutadans exigeixen que això sigui així i nosaltres com a ciutadans també ho 
exigim, gràcies.” 
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Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Molt bé, gràcies, gairebé no cal afegir res més, només agrair que ens haguem 
pogut trobar abans del Ple per acabar de tancar el text. Crec que això ha estat 
molt positiu, nosaltres igualment haguéssim votat a favor de la moció en aquest 
cas, però, a més a més, ens sentiríem molt còmodes de poder-nos-hi adherir. 
Per tant, gràcies i votarem a favor.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, abans de passar a la votació, dir-los-hi que el dia 19 de juny a les 
12.30 hores venen representants de l’empresa ENAGAS per iniciativa seva a 
donar explicacions, suposo que d’aquesta qüestió i crec que no tindran 
inconvenient si vostès són presents en aquesta reunió, per tant, els convido. No 
crec que puguem canviar l’hora perquè venen de Madrid i una mica l’hora ens 
hem hagut d’adaptar als seus horaris i a la seva agenda. En qualsevol cas 
repeteixo, el dimarts dia 19 de juny a les 12.30. 
Bé, passem a la votació.”                            
 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents [17 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); de CIU (3); del 
PSC (2); del PPC (1); i d’ICV-EUiA (1)], acorda aprovar la moció següent: 
 
 
“El 7 de març de 2011 la Direcció General de Política Energètica i Mines, 
depenent del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, va resoldre atorgar a 
l’empresa ENAGAS SA, l’autorització per a la construcció del Gasoducte 
Martorell-Figueres. Aquest gasoducte forma part del projecte MidCat que té 
com a finalitat principal abastir de gas els països del centre d’Europa, a través 
de la connexió amb la xarxa gasística francesa. 

La gran dimensió d’aquesta canonada, per tractar-se d’una infraestructura de 
transport i no de distribució, comporta per a la seva construcció l’ús de 
maquinària pesant i l’obertura d’una pista de treball d’entre 19 i 24 metres 
d’amplada al llarg del seu recorregut, travessant amb tota contundència camps 
de conreu, boscos, carenes, rius i torrents. 

Aquest sistema constructiu, i el traçat escollit, genera una gran afectació a 
múltiples espais naturals del Vallès, la major part dels quals mantenen elevats 
valors ambientals, ecològics i socials i alguns d’ells formen part de la Xarxa 
Natura-2000. 

Ja iniciades les obres de construcció del Gasoducte, el passat mes de gener de 
2012 va transcendir la decisió del govern francès de desestimar la construcció 
del tram del gasoducte europeu entre Figueres i Barbairan, que era el que 
donava continuïtat i sentit al tram Martorell-Figueres, optant per interconnectar 
la xarxa francesa amb l’espanyola a través del gasoducte Biriatu-Larrau, ja 
existent. 
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El passat 13 de març, la directora general del Ministeri d’Indústria, Energia i 
Turisme donava resposta escrita a la petició feta sobre la situació del 
Gasoducte Martorell-Figueres. En aquesta resposta oficial deixa palesa la no 
continuïtat del gasoducte a partir d’Hostalric: “En definitiva, en la actualidad solo 
se encuentra en ejecución el tramo Sur del Gasoducto “Martorell-Figueres”, 
dado que, su tramo Norte, como el gasoducto “Martorell-Frontera Francesa” se 
encuentran supeditados a la decisión de acometer una nueva conexión 
internacional entre España y Francia, circunstancia que finalmente no se ha 
producido”. 
 
També hem tingut coneixement que el 16 de juliol de 2010 l’European 
Regulators Group for Electricity and Gas (ERGEG)- un grup consultiu 
independent de la Comissió Europea en les àrees d’electricitat i gas, format 
pels màxims representants dels organismes reguladors competents dels estats 
membres-junt amb la Comisión Nacional de Energia (CNE) i la Comission de 
Regulation de l’Énergie (CR), van fer pública la decisió, dins del procediment 
Open Season 2015, de validar la capacitat de transport de la connexió Irún-
Biriatu en el sentit España-França i al mateix temps no validar el 
desenvolupament del projecte MidCat (“La capacidad solicitada por los 
comercializadores en el proceso no fue suficiente para validar el desarrollo del 
proyecto MidCat”) 
 
Es constata, doncs, que la Direcció General de Política Energètica i Mines, del 
Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, va autoritzar a l’empresa ENAGAS SA, 
la construcció del Gasoducte Martorell-Figueres, com a tram espanyol del 
projecte MidCat, sense l’existència dels necessaris acords dels organismes 
internacionals que donessin la garantia d’interconnexió amb França, i un cop 
l’estat francès ja havia desestimat el projecte. 
 
El Gasoducte Martorell-Figueres no servirà doncs per a la principal finalitat per 
a la qual s’està construint: abastir de gas els països del centre d’Europa, a 
través de la connexió amb la xarxa gasística francesa. 
 
En conseqüència, el tram Martorell-Figueres està mancat de tota justificació i 
encara menys justificació té l’enorme afectació que està ocasionant als 
diferents espais naturals del Vallès pels quals travessa. La capacitat del 
gasoducte, els requeriments tècnics i de seguretat i el sistema constructiu 
emprat estan sobredimensionats i no es correspon als subministraments que ha 
de possibilitar, en el cas que fos destinat a millorar l’abastiment a les 
comarques barcelonines i gironines. 
 
Per aquests motius, el Grup Municipal d'ERC i el grup municipal d’ICV-EUiA 
proposa al ple de l'ajuntament l'aprovació dels següents acords: 
 
Primer.- Instar el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç i Enagas a donar 
explicacions públiques del perquè va autoritzar la construcció del Gasoducte 



 

 46

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

Martorell-Figueres sense tenir les garanties necessàries d’interconnexió amb 
França i, en conseqüència, del sobrecost econòmic i del major impacte 
ambiental, si el seu destí acaba sent en un futur únicament el possible 
subministrament de gas a les comarques gironines i barcelonines. 
 
Segon.- Instar el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç i Enegas perquè en el 
termini màxim d’un mes constitueixi una comissió mixta de seguiment integrada 
per la representació del Ministeri d’Indústria, Enagas, Generalitat de Catalunya, 
ajuntaments afectats, i dos representants d’entitats conservacionistes del Vallès 
Oriental i Occidental, amb l’objectiu d’avaluar la correcta reposició física i 
vegetal del territori afectat. 
 
Tercer.- Instar el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç i Enagas perquè el cost 
d’aquest gasoducte no recaigui sobre els pressupostos públics ni sobre els 
usuaris d’aquest recurs energètic, sinó sobre els responsables, si s’escau, de 
l’aprovació d’un projecte interestatal que no disposa dels acords necessaris per 
la seva construcció. 
 
Quart.- Traslladar aquests acords al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç i a 
Enegas, i informar-ne al Departament de Territori i Sostenibilitat i al 
Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
7.2. MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC I D’ICV-
EUIA A FAVOR DE DECLARAR LA CADUCITAT DE L’EXPEDIENT 
AMBIENTAL DEL PROJECTE VIARI “CIERRE DE LA AUTOVÍA ORBITAL” 
(QUART CINTURÓ). 
 
L’alcalde llegeix literalment la moció. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“També he de dir que aquesta moció ens ha demanat que la presentem 
l’ADENC i que a través d’aquests dos grups fem aquesta proposta al Ple. 
Farem el mateix ordre d’intervencions que abans, senyor Mauri sisplau.” 
 
Pren la paraula el senyor Mauri: 
“Gràcies senyor alcalde. En aquesta moció no hi ha gaire més a aportar, la 
caducitat de l’expedient ambiental ha caducat des del 9 d’abril de 2012 i s’ha de 
demanar que tornin a fer-ne un, cal afegir que aquest és un dels exemples 
d’aquelles obres com no s’han de fer, d’esquena al territori, d’esquena al poble, 
d’esquena a la gent que ha de ser usuari i així estam, no? Amb uns trams fets i 
uns altres no fets i anar renovant expedients ambientals i passant de fer, res 
més.” 
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Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“Bé, el mateix, no? És una obra que ja històricament portem rebutjant en 
èpoques de bonança econòmica, en èpoques de crisi, en qualsevol moment 
perquè els criteris no són econòmics sinó d’utilitat, de projecte de país, de 
projecte de mobilitat i totalment el nostre criteri naturalment innecessari. 
Qualsevol ocasió és bona per tornar a demanar. Cal recordar que també al 
Parlament Espanyol s’ha presentat una proposició -no de llei en aquest sentit- 
recolzada amb les més de 280 entitats que a Catalunya hi ha demanat la 
caducitat d’aquest expedient i que provoqui naturalment la finalització, o sigui la 
caducitat definitiva del projecte.” 
 
 
Pren la paraula la senyora Romano: 
“En aquest cas senyor alcalde, el grup Popular ens abstindrem perquè és una 
moció que no és de caire municipal i ja sap que és el tarannà que portem en 
totes les legislatures, gràcies.” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“Gràcies. Lla proposta de moció el que planteja és declarar una caducitat d’un 
document que representa que està caducat diguéssim. Independentment del 
projecte i entenent òbviament que ara no serà un tema de màxima actualitat el 
Quart Cinturó perquè no estem per fer obres, independentment del 
posicionament de cadascú respecta a aquest projecte, però votarem a favor 
d’aquesta proposta.” 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Molt bé, moltes gràcies, com vostès saben el grup municipal de Convergència i 
Unió en aquest moment està a favor d’aquesta obra, del Quart Cinturó, 
evidentment si es posen sobre la taula propostes de mobilitat millors pel territori 
també les valorarem, però aquí del que es tracta en aquesta moció és 
justament de demanar que les coses es facin ben fetes, i el que nosaltres 
volem és que sigui quina sigui la solució de mobilitat que es doni en el nostre 
territori, aquesta es faci amb les màximes garanties i d’acord amb les 
necessitats i la realitat de cadascun dels territoris, per tant, atenent el contingut 
de la moció, el grup municipal de Convergència i Unió votarà a favor, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, gràcies, passem a la votació.” 
 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  [16 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); de CIU (3); del 
PSC (2); i d’ICV-EUiA (1); i una abstenció del PPC (1)], acorden aprovar la 
moció següent: 
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“Atès que la Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido 
de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, estableix en el seus articles 6 
i 7 de quins terminis disposen les diferents parts per realitzar els diversos 
tràmits que intervenen en l'avaluació ambiental de projectes; 
 
Atès  que, en concret, estableix que l'òrgan promotor (Dirección General de 
Carreteras del Ministerio de Fomento) té 18 mesos a comptar des de la 
finalització del termini d'informació pública (acabà el 9 d'octubre de 2010) per 
trametre a l'òrgan ambiental (Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) 
l'expedient d'informació pública per tal que emeti la declaració d'impacte 
ambiental (DIA); 
 
Atès que els 18 mesos finalitzaven el 9 d’abril 2012; 
 
Atès que han transcorregut més de 18 mesos des del tràmit d’informació 
pública i el Ministerio de Fomento encara no ha tramès l’expedient a Medio 
Ambiente per emetre la declaració d’impacte ambiental; 
 
Atès que l’ADENC, en representació de la Campanya contra el Quart Cinturó, 
ha sol·licitat al Ministerio de Medio Ambiente que declari la caducitat de 
l’expedient ambiental; 
 
Per tots aquests motius, el Grup Municipal d’ERC i el grup municipal d’ICV-
EUiA proposen al ple d’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Sol·licitar al Ministerio de Medio Ambiente que declari la caducitat de 
l’expedient ambiental del EI4_B_16 Cierre de la autovia orbital de Barcelona 
referent a l’estudi informatiu del segon tram entre Terrassa i la Roca del Vallès. 
 
Segon.- Traslladar aquest acord al Ministerio de Medio Ambiente, a la 
Conselleria de Territori i Sostenibilitat, al Parlament de Catalunya, a l’ADENC i 
al Consell Comarcal del Vallès Occidental i del Vallès Oriental.” 
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7.3. MOCIÓ  QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC A FAVOR DE 
DEROGAR EL REIAL DECRET LLEI 16/2012 DE MESURES URGENTS PER 
A GARANTIR LA SOSTENIBILITAT DEL SISTEMA DE SALUT I MILLORAR 
LA QUALITAT I LA SEGURETAT DE LES SEVES PRESTACIONS I A 
L'EMPARA D'ALLÒ ESTABLERT PER LA LLEI 7/1985 DE 2 D'ABRIL, 
REGULADORA DE LES BASES DEL RÈGIM LOCAL I EL REIAL DECRET 
2568/1986 DE 29 DE NOVEMBRE, PEL QUE S'APROVA EL REGLAMENT 
D'ORGANITZACIÓ, FUNCIONAMENT I RÈGIM JURÍDIC DE LES ENTITATS 
LOCALS, ARTICLE 97.3 
 
El senyor alcalde llegeix literalment la moció. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“És una moció presentada pel PSC, per tant, li passo la paraula a la senyora 
Coll.” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“Gràcies, bé el tema de retallades en sanitat jo crec que és un tema que està 
preocupant moltíssim als ciutadans i ciutadanes d’arreu i de Caldes, com no pot 
ser d’altra manera, no? Fins ara un ciutadà o una ciutadana pensava que podia 
tenir una malaltia, que li podia passar, però el que no pensava és que podia no 
ser atès o no ser atesa d’una manera adequada pel sistema sanitari públic. I 
ara la gent ja comença a patir a pensar si un dia té una necessitat, si serà atès 
o si s’ho podrà permetre ser atès per aquest sistema sanitari. 
És cert que la situació actual com la pròpia moció diu, obliga a prendre 
mesures, obliga a racionalitzar, obliga a ser austers en certa mesura, obliga a 
gestionar d’acord amb la situació que vivim. Però també és cert -com 
expliquem en el propi text de la moció- que es poden prendre mesures sense 
destruir un sistema com el nostre, que ha costat tants anys de construir, no?  
I en aquest moment creiem que aquestes mesures en concret -que és el que 
demanem en aquesta moció- és la derogació del Real Decret Llei 16/2012 de 
mesures urgents no fan sinó generar una situació de por i destruir un sistema 
com el nostre sistema sanitari.  
Per això en aquesta moció i com que la moció té un text força llarg com en 
explicar tots els punts que volem posar de manifest, el que demanem és 
aquesta derogació i, a més a més, demanem també que es retiri el tema de 
l’euro per recepta, perquè doblement estaríem “recopagant” o no se quin nom 
haurem de posar a aquest sistema que ens estem trobant amb la sanitat al 
nostre país. Per aquest motiu presentem aquesta moció des del nostre Plenari 
per lluitar també per una cosa que sense ser competència nostra, està afectant 
molt els nostres conciutadans, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, les mocions normalment les defensem de major a menor, el que 
passa és que abans no ha estat així perquè m’he “colat” en tot cas tornem al 
sistema tradicional i per tant senyor Pineda sisplau.” 
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Pren la paraula el senyor Pineda: 
“Moltes gràcies senyor alcalde, bé, estem d’acord amb que aquest és un tema 
que preocupa a la població i com que ja ho ha explicat molt bé la senyora Coll 
jo em limitaré a dir que el nostre grup, el grup municipal d’Esquerra 
Republicana considera que el sistema universal de salut és intocable, per tant 
no estem d’acord amb totes aquelles mesures que impliquin generar certes 
desigualtats socials. Així doncs el grup d’Esquerra Republicana hi votarà a 
favor ja que considerem aquest Reial Decret un retrocés per a la societat 
Catalana, gràcies.” 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Molt bé, moltes gràcies, intentaré no estendrem tant com el escrit. 
Una vegada més el Govern Espanyol actua a cop de decret i a més sense 
admetre que el Reial Decret Llei sigui tramitat com a projecte de llei per tal que 
es pugui debatre i incloure esmenes. És cert que calen reformes en el sistema, 
però algunes de les proposades no són prou profundes i a més a més toquen 
línees que no es poden sobrepassar.  
Concretament la nostre opinió sobre aquest Reial Decret és -i llegiré les més 
rellevants- “que el conjunt de mesures plantejades són absolutament 
insuficients per assolir el compromís de dèficit, s’incorpora una amplia diversitat 
de temes que requereixen d’una valoració jurídica, econòmica, assistencial i 
social per part dels experts en la matèria. Que d’altres mesures requereixen 
que Catalunya modifiqui la normativa pròpia i està en estudi si hi ha invasió de 
competències. També està plantejant un canvi en el model d’assegurament 
universal existent lligat al concepte ciutadania i es torna a proposar el model en 
la Seguretat Social reconeix el dret a l’assistència, plantejament que pot entrar 
en contradicció amb molta de la normativa bàsica del sistema sanitari i amb el 
Pacte de Toledo aprovat pel Ple del Congres de Diputats. 
Atès el procés en sí mateix i el contingut de la llei, que com hem comentat -i no 
llegiré tots els arguments-, no compartim, sí que he de dir que Catalunya 
mantindrà la taxa de l’euro per recepta que va aprovar el passat mes de març a 
través de la llei d’acompanyament de pressupostos ja que el seu manteniment 
és una de les mesures que té la Generalitat de Catalunya per preservar el 
model sanitari Català.  
 
Convergència i Unió donarà suport a aquells desplegaments normatius que 
permetin millorar els ingressos i racionalitzar la despesa, sempre que respectin 
l’equitat bàsica del  Servei Nacional de Salut i que no envaeixin competències 
pròpies que afectin a les capacitats organitzatives de les Comunitats 
Autònomes, especialment a la realitat diferencial del model sanitari Català.  
Atenent que en la mateixa moció malgrat el títol que té, es demanen diferents 
coses, en el nostre cas ens sentiríem molt més còmodes si es pugues fer una 
votació separada dels acords, per una banda el nostre vot seria favorable als 
acords 1 i 2 que presenta la moció i contrari al punt 3. en cas que aquesta 
votació es dugui a terme de manera conjunta, nosaltres ens abstindrem, 
gràcies.” 
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Pren la paraula la senyora Romano: 
“Bé, en aquest cas igual que en l’anterior, nosaltres no valorem les mocions  
que no siguin municipals, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“Bé, seré encara més breu, perquè tot el que s’havia de dir ja s’ha dit, 
evidentment coincidim amb les exposicions d’Esquerra i del PSC, no coincidim 
gaire amb les de Convergència i gens amb les del PPC. Han estat curtes, però 
que no afecta a Caldes senyora no és pas cert. 
Només llegiré l’últim paràgraf que tenia escrit “la salut és un eix i un dret 
fonamental i diferencial del nostre estat del benestar. I que l’article 23 de 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya expressa que totes les persones tenen dret 
a accedir en condicions d’igualtat i gratuïtat als serveis sanitaris de 
responsabilitat pública en els termes que estableix la llei”.  
M’estalvio tot el que anava a dir abans, però jo crec que amb això defineix 
clarament quina és la meva postura, la dels meus, la dels que són propers a mi, 
dels que pensen similar a mi, que considerem que no hi ha excuses, que les 
crisis no han de servir com excusa per retallar el que nosaltres considerem 
drets  fonamentals, que no es tracta de sortir de la crisi, sinó de canviar el 
sistema. En tot cas això         
És una cosa que afegeixo jo, gràcies  
 
pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, respecta a la demanda del grup de Convergència i Unió, entenem 
que les mocions s’han de votar íntegrament. En tot cas el que vostè pot fer és 
proposar una esmena de transacció en el sentit d’ajuntar els punt 1 i 2 o deixar 
els punts 1 i 2 i eliminar el 3, però evidentment com que és una moció 
presentada pel grup dels Socialistes, això els hi deixo a la seva consideració. 
Senyora Coll.” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“Sí, el que volia preguntar al senyor secretari és si podíem fer una transacció 
que mantingui la moció, o sigui el mateix text de la moció amb el punt 1, 2 i 3 i 
el mateix text de la moció amb el últim punt, si això és possible, es a dir que la 
transacció no sigui de supressió sinó que converteixi el text amb dos textos 
amb dos punts.  
A veure per nosaltres estem, com lògicament la presentàvem la moció, 
completament d’acord amb tot el que diu la moció. El que passa és que també 
creiem que estem parlant d’un tema de sanitat que és importantissim i si amb 
una part podem obtenir més consens fent una modificació. Estem disposats a 
fer-ho. L’altre també ens agradaria mantenir-lo perquè creiem que és important, 
no se si hi ha la possibilitat aquesta de dir: com que no hi ha cap modificació 
del contingut, simplement és com si la moció es convertís en dos mocions. 
No se si això, ho posem complicat al secretari.” 
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Pren la paraula el senyor secretari: 
“No, aquí tindríem d’aplicar el ROM, llavors si creem dos mocions d’una, que és 
el que proposa, tindríem de justificar la urgència, d’acord amb l’article 44, no 
està el paràgraf numerat, però és el que parla de mocions, que concretament 
diu: “moció és la proposta que es sotmet directament a coneixement del Ple 
subscrita per un grup municipal, el portaveu del grup proposant en justificarà la 
urgència i el Ple votarà sobre la procedència de la urgència del debat. Si el 
resultat de la votació és positiu, es debatrà i votarà la moció.”per tant, d’acord 
amb aquest article 44 del Reglament Orgànic Municipal el que es podria fer és: 
transaccionar.” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“Fer una esmena de supressió del punt 3 i presentar per urgència la moció amb 
el punt únicament 3 si s’accepta la urgència.” 
 
Pren la paraula el senyor secretari: 
“O complerta i desprès transaccionar, o sigui la complerta ja està presentada, i 
llavors votar la complerta incloent-hi la part de la Generalitat de l’euro per 
recepta i després presentar una urgent transaccionada amb Convergència en la 
qual es suprimís no només el punt tercer de la dispositiva, sinó les referències 
de l’expositiva perquè sinó quedaria molt rara.” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“Per part nostre no hi ha problema, no se si la resta de grups hi estan d’acord?” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Per part del grup de Convergència i Unió hi esteu d’acord?” 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“A veure si ho hem entès bé, fem una moció que és la que ja es porta al Ple, 
amb els acords 1, 2 i 3. I ara votem la urgència d’incloure una moció amb el 
mateix contingut, només amb els acords 1 i 2, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Val, doncs votem primer la moció tal i com ha estat entrada i plantejada, 
llegida i discutida? Si? Molt bé.”           
 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  [13 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); del PSC (2); i 
d’ICV-EUiA (1); 1 vot en contra de CIU (3); i 1 abstenció del PPC (1) ], 
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“EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
El Sistema Nacional de Salut  creat amb la Llei General de Sanitat de 1986, 
impulsada pel ministre Ernest Lluch,  és una conquesta del conjunt de la 
societat espanyola. 
 
El model de sanitat creat a partir d'aquesta data ha basat el seu 
desenvolupament  en els principis de universalitat, equitat, qualitat, cohesió i 
lluita enfront les desigualtats en salut, havent aconseguit avenços sanitaris de 
gran magnitud que ha situat la sanitat  espanyola i catalana entre les primeres 
del món desenvolupat. 
 
Un aspecte rellevant que explica el gran avenç del nostre sistema públic, radica 
en el seu caràcter àmpliament descentralitzat, que ha permès a les Comunitats 
Autònomes desenvolupar serveis de salut que han donat resposta de manera 
satisfactòria a les necessitats sanitàries de la població. 
 
El Sistema de Salut disposa de professionals sanitaris altament qualificats i 
sense la seva  implicació i involucració amb els objectius sanitaris no hagués 
estat possible assolir els nivells de qualitat existents durant aquests anys. 
 
Alhora moltes de les activitats dels serveis sanitaris han trobat en l'àmbit 
municipal un espai de col·laboració i de cooperació institucional amb les 
autoritats sanitàries en activitats i iniciatives de diversa índole, que van des de 
la construcció i manteniment de centres sanitaris, a la col·laboració i impuls en 
programes preventius, assistencials o de promoció de la salut. 
 
Aquesta cooperació, des dels municipis, forma part també dels elements que 
han permès avançar en relació a la salut dels ciutadans i  ciutadanes, que  han 
apreciat el desenvolupament del sistema  i la seva capacitat per a donar 
resposta a les necessitats sociosanitàries de la  població; de fet la sanitat 
publica ha estat tradicionalment el servei públic millor valorat per la ciutadania. 
 
La caiguda dels ingressos en totes les administracions, a causa de la crisi 
econòmica, ha recomanat l 'adopció  de mesures de control de la despesa i 
d'austeritat que permetin contribuir a la sostenibilitat econòmica de la nostra 
sanitat publica. 
 
Entre 2010 i 2011, el govern socialista va adoptar, juntament amb les 
comunitats autònomes, un seguit de mesures que van permetre rebaixar de 
manera important la despesa sanitària en àmbits que no van afectar ni a la 
qualitat de les prestacions ni als drets de la ciutadania. Van ser mesures de 
control de la despesa farmacèutica, mesures de gestió centralitzada de 
compres, mesures de coordinació institucional i d’altres que van permetre 
assegurar austeritat sense afectar drets ni qualitat. 
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No obstant això, l’entrada del PP al govern d’Espanya ha tingut com a 
conseqüència la pèrdua de la confiança de la població sobre la sanitat pública i 
l’aparició de la sanitat com a problema que preocupa a la ciutadania. 
 
El govern del Sr. Rajoy ha generat una enorme preocupació social a l'afirmar 
que la sanitat espanyola no és sostenible i planteja una reforma del sistema de 
salut que toca elements essencials del model a l’acabar amb la universalització 
de la sanitat per raons de ciutadania i substituir-ho per un model 
d'assegurament lligat a la seguretat social. Un model en el que qui no estigui 
inclòs tindrà que demostrar que no disposa d’ingressos suficients per adquirir la 
condició d’assegurat. 
 
La sanitat deixa de ser pública, universal i gratuïta per a tots els ciutadans i es 
converteix en una sanitat només pels assegurats i la beneficència. 
 
Aquesta modificació transporta el sistema sanitari a un model d’assegurament 
similar al vigent als anys setanta i primers dels vuitanta; abans de l’aprovació 
de la llei general de sanitat de 1986.  Es torna a una situació similar al sistema 
insolidari que existia als anys 70. 
 
Igualment, la decisió de trencar la cartera de prestacions amb carteres 
complementàries obre la porta al copagament de moltes prestacions  per les 
quals fins ara no s’havia de pagar. 
 
Per primera vegada els pensionistes hauran de pagar per les medicines que 
precisen un 10% dels medicaments que els recepti el metge i que les persones 
en actiu paguin també, almenys, un 25% més del que paguen ara. 
 
Molts ciutadans que fins ara no tenien que pagar pel transport sanitari no 
urgent, ara tindran que pagar. I així s’obre la porta a nous copagaments 
sanitaris amb el canvi normatiu que el Govern ha realitzant publicant el Real 
Decret Llei 16/2012, que suposa un autèntic desgavell aprovat unilateralment 
sense diàleg ni consens. 
 
D’altra banda el Govern de Catalunya ja es va avançar a implantar noves 
mesures de copagament farmacèutic, és el cas de l’euro per recepta, que 
penalitza als ciutadans de Catalunya pel sol fet de ser-ho, provocant una 
sobrecàrrega i discriminació en relació als ciutadans de la resta d’Espanya. 
 
El sistema de salut pot ser sostenible sense realitzar retalls en les prestacions, 
sense minvar la qualitat i sense implantar el copagament sanitari. Una sanitat 
pública de qualitat es un bé irrenunciable i una política fonamental per a 
l’equitat i la cohesió. 
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MOCIÓ 
 
Per tot això, el grup socialista de l’Ajuntament de Caldes de Montbui presenta 
per a la seva aprovació pel Ple Municipal els següents acords: 
 

1. L’Ajuntament de Caldes de Montbui sol·licita la derogació del Reial 
Decret Llei 16/2012, de mesures urgents per a garantir la sostenibilitat 
del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de les 
seves prestacions. 

 
2. Instar al Govern a dialogar amb les forces polítiques, agents socials, 

Comunitats Autònomes i Ajuntaments per assolir un gran acord que 
permeti garantir la sostenibilitat del Sistema de Salut mantenint els 
principis establerts en la Llei General de Sanitat de 1986. 

 
3. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a retirar l’euro per 

recepta, per injust, discriminatori i per generar més desigualtats en la 
població catalana.” 

 
 
7.4. MOCIÓ  QUE PRESENTA COM A ESMENA TRANSACCIONADA DE 
L’ACORD DEL PUNT ANTERIOR EL GRUP MUNICIPAL DE CiU A FAVOR 
DE DEROGAR EL REIAL DECRET LLEI 16/2012 DE MESURES URGENTS 
PER A GARANTIR LA SOSTENIBILITAT DEL SISTEMA DE SALUT I 
MILLORAR LA QUALITAT I LA SEGURETAT DE LES SEVES 
PRESTACIONS I A L'EMPARA D'ALLÒ ESTABLERT PER LA LLEI 7/1985 
DE 2 D'ABRIL, REGULADORA DE LES BASES DEL RÈGIM LOCAL I EL 
REIAL DECRET 2568/1986 DE 29 DE NOVEMBRE, PEL QUE S'APROVA EL 
REGLAMENT D'ORGANITZACIÓ, FUNCIONAMENT I RÈGIM JURÍDIC DE 
LES ENTITATS LOCALS, ARTICLE 97.3 
 
El grup municipal de CiU presenta una moció transaccionada al respecte de la 
moció que presenta el grup municipal del PSC com a punt 7.3 de l’ordre del dia. 
Els grups municipals voten la inclusió d’aquesta moció,  
 
I s’aprova per majoria absoluta dels presents [16 vots favorables dels 
membres dels grups municipals d’ERC (10); de CIU (3); del PSC (2); i d’ICV-
EUiA (1); i 1 abstenció del PPC (1)], incloure-la a l’ordre del dia de la sessió. 
 
 
Es procedeix a la votació de la moció un cop resolta l’esmena. 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  [16 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); de CIU (3); del 
PSC (2); i d’ICV-EUiA (1); i una abstenció del PPC (1)], acorden aprovar la 
moció següent: 
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“EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
El Sistema Nacional de Salut  creat amb la Llei General de Sanitat de 1986, 
impulsada pel ministre Ernest Lluch, és una conquesta del conjunt de la 
societat espanyola. 
 
El model de sanitat creat a partir d'aquesta data ha basat el seu 
desenvolupament  en els principis de universalitat, equitat, qualitat, cohesió i 
lluita enfront les desigualtats en salut, havent aconseguit avenços sanitaris de 
gran magnitud que ha situat la sanitat  espanyola i catalana entre les primeres 
del món desenvolupat. 
 
Un aspecte rellevant que explica el gran avenç del nostre sistema públic, radica 
en el seu caràcter àmpliament descentralitzat, que ha permès a les Comunitats 
Autònomes desenvolupar serveis de salut que han donat resposta de manera 
satisfactòria a les necessitats sanitàries de la població. 
 
El Sistema de Salut disposa de professionals sanitaris altament qualificats i 
sense la seva  implicació i involucració amb els objectius sanitaris no hagués 
estat possible assolir els nivells de qualitat existents durant aquests anys. 
 
Alhora moltes de les activitats dels serveis sanitaris han trobat en l'àmbit 
municipal un espai de col·laboració i de cooperació institucional amb les 
autoritats sanitàries en activitats i iniciatives de diversa índole, que van des de 
la construcció i manteniment de centres sanitaris, a la col·laboració i impuls en 
programes preventius, assistencials o de promoció de la salut. 
 
Aquesta cooperació, des dels municipis, forma part també dels elements que 
han permès avançar en relació a la salut dels ciutadans i  ciutadanes, que  han 
apreciat el desenvolupament del sistema  i la seva capacitat per a donar 
resposta a les necessitats sociosanitàries de la  població; de fet la sanitat 
publica ha estat tradicionalment el servei públic millor valorat per la ciutadania. 
 
La caiguda dels ingressos en totes les administracions, a causa de la crisi 
econòmica, ha recomanat l 'adopció  de mesures de control de la despesa i 
d'austeritat que permetin contribuir a la sostenibilitat econòmica de la nostra 
sanitat publica. 
 
Entre 2010 i 2011, el govern socialista va adoptar, juntament amb les 
comunitats autònomes, un seguit de mesures que van permetre rebaixar de 
manera important la despesa sanitària en àmbits que no van afectar ni a la 
qualitat de les prestacions ni als drets de la ciutadania. Van ser mesures de 
control de la despesa farmacèutica, mesures de gestió centralitzada de 
compres, mesures de coordinació institucional i d’altres que van permetre 
assegurar austeritat sense afectar drets ni qualitat. 
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No obstant, l’entrada del PP al govern d’Espanya ha tingut com a conseqüència 
la pèrdua de la confiança de la població sobre la sanitat pública i l’aparició de la 
sanitat com a problema que preocupa a la ciutadania 
 
El govern del Sr. Rajoy ha generat una enorme preocupació social a l'afirmar 
que la sanitat espanyola no és sostenible i planteja una reforma del sistema de 
salut que toca elements essencials del model a l’acabar amb la universalització 
de la sanitat per raons de ciutadania i substituir-ho per un model 
d'assegurament lligat a la seguretat social. Un model en el que qui no estigui 
inclòs tindrà que demostrar que no disposa d’ingressos suficients per adquirir la 
condició d’assegurat 
 
La sanitat deixa de ser pública, universal i gratuïta per a tots els ciutadans i es 
converteix en una sanitat només pels assegurats i la beneficència. 
 
Aquesta modificació transporta el sistema sanitari a un model d’assegurament 
similar al vigent als anys setanta i primers dels vuitanta; abans de l’aprovació 
de la llei general de sanitat de 1986.  Es torna a una situació similar al sistema 
insolidari que existia als anys 70. 
 
Igualment, la decisió de trencar la cartera de prestacions amb carteres 
complementàries obre la porta al copagament de moltes prestacions  per les 
quals fins ara no s’havia de pagar. 
 
Per primera vegada els pensionistes hauran de pagar per les medicines que 
precisen un 10% dels medicaments que els recepti el metge i que les persones 
en actiu paguin també, almenys, un 25% més del que paguen ara. 
 
Molts ciutadans que fins ara no tenien que pagar pel transport sanitari no 
urgent, ara tindran que pagar. I així s’obre la porta a nous copagaments 
sanitaris amb el canvi normatiu que el Govern ha realitzant publicant el Real 
Decret Llei 16/2012, que suposa un autèntic desgavell aprovat unilateralment 
sense diàleg ni consens. 
 
El sistema de salut pot ser sostenible sense realitzar retalls en les prestacions, 
sense minvar la qualitat i sense implantar el copagament sanitari. Una sanitat 
pública de qualitat és un bé irrenunciable i una política fonamental per a 
l’equitat i la cohesió. 
 
MOCIÓ 
 
Per tot això, el grup municipal de CiU de l’Ajuntament de Caldes de Montbui 
presenta per a la seva aprovació pel Ple Municipal els següents acords: 
 

1 L’Ajuntament de Caldes de Montbui sol·licita la derogació del Reial 
Decret Llei 16/2012, de mesures urgents per a garantir la sostenibilitat 
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del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de les 
seves prestacions. 

 
2 Instar al Govern a dialogar amb les forces polítiques, agents socials, 

Comunitats Autònomes i Ajuntaments per assolir un gran acord que 
permeti garantir la sostenibilitat del Sistema de Salut mantenint els 
principis establerts en la Llei General de Sanitat de 1986.” 

 
 
7.5. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC EN CONTRA 
DE LES RETALLADES D’EDUCACIÓ APROVADES PEL GOVERN DE 
L’ESTAT. 
 
 El senyor alcalde llegeix literalment la moció. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde com a portaveu del grup municipal d’ERC per 
presentar una esmena transaccional al respecte de treure una frase del punt 
núm. 4, essent aquesta la següent: “als centres educatius de Caldes de 
Montbui, a les AMPES de Caldes de Montbui.” 
  
Pren la paraula la senyora Coll: 
“Si, per part nostre acceptem l’esmena que presenten.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, gràcies, doncs tots d’acord. Senyora Coll.” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“Gràcies, bé, jo crec que val la pena en aquest Plenari que parlem de qüestions 
com la sanitat i l’educació, no?  Perquè són per nosaltres pilars fonamentals del 
nostre estat del benestar, i cada dia per no dir cada setmana reben un cop per 
un cantó o altre. En aquesta cas, fa poc vam parlar de la sisena hora en aquest 
Plenari, que ens vam posicionar a favor.  
Ara estem parlant del Reial Decret de 20 d’abril de mesures que afecten a 
l’educació. Una retallada de tres mil milions d’euros, quan nou-cents primer 
semblava molt,  ara després de sentir parlar de 23.500 milions que posem a 
altres llocs, ja no saps veure si és tant o què passa, no? El que sí que és cert 
és que en aquest Reial Decret proposen increments de ràtios, estan treien 
projectes que eren innovadors, estan atacant les hores de cicles formatius de 
formació professional, etc. per una banda contra el propi sistema educatiu i per 
altra banda contra les competències que tenim com a Generalitat de Catalunya. 
Són dos aspectes; per una banda ens preocupen aquestes actuacions que van 
en detriment de la qualitat de la nostra educació, i per altra banda perquè a 
més estan entrant en un àmbit competencial que no els hi correspon. Per això 
portem aquesta moció al Plenari i els hi demanem el suport, gràcies.” 
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Pren la paraula la senyora Guiteras: 
“Hola, bona nit a tothom, bé davant d’aquesta moció, el grup municipal 
d’Esquerra Republicana de Catalunya de Caldes de Montbui, hi està d’acord, 
evidentment, perquè no hi ha cap de les mesures preses pel Govern Estatal 
que ajudin a millorar l’educació. Que de fet és el que voldríem, millorar 
l’educació i poder arribar a l’èxit educatiu. Però totes aquestes mesures el que 
ens porten és el contrari, és el que totes elles van es en contra de la qualitat 
educativa, van en contra de l’equitat i de la igualtat de tots els ciutadans i 
ciutadanes per accedir al futur que volen i el futur que desitgen i que desitgem 
tots. Per això estem d’acord amb aquesta moció i votarem favorablement.” 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Molt bé, moltes gràcies, avui ens hauríem de felicitar perquè les mocions han 
tractat tres temes clau i estratègics al nostre municipi i, a més a més, hem 
aconseguit mirar de posar-nos al màxim d’acord. Una és la gestió del territori i 
la sostenibilitat del nostre entorn, això és molt important. L’altra la salut i l’altra 
l’ensenyament. En relació a aquesta moció, nosaltres votarem a favor. A més a 
més de les pròpies retallades que va aprovar el Govern de l’Estat a través del 
Reial Decret Llei que s’esmenta, hi ha incompliments en les transferències de 
períodes anteriors que tots saben com afecten de manera negativa a la qualitat 
de l’educació del nostre sistema, i com perjudiquen a les famílies, i, per tant, 
d’acord amb l’esperit d’avui d’aquest Ple municipal, votarem a favor d’aquesta 
moció, gràcies.” 
 
Pren la paraula la senyora Romano: 
“Bé, en aquest cas el grup Popular ens abstindrem, però no vull deixar de dir, 
perquè hi ha hagut algun comentari per part del senyor Pau en l’altra moció en 
la que deia que afectava la sanitat als Calderins i a les Calderines, i en aquest 
cas l’educació també segurament afecta als Calderins i a les Calderines. I una 
mica abans hem estat parlant de responsabilitats. El que tenim avui, també hi 
ha responsables de l’anterior equip de govern tant d’Espanya com de 
Catalunya. I el que no podem fer és utilitzar els Plenaris amb una pila de 
mocions i anar ficant les culpes sempre al govern actual, i això és on hem 
arribat amb un Partit Socialista al Govern i amb un tripartit a la Generalitat. I ara 
això és el que toca, i això és el que ens hem trobat els que governen. Per tant, 
el nostre vot és l’abstenció, sempre i quan entenem que la situació 
d’ensenyament s’ha de millorar, s’ha de reformar, s’ha de mirar la solució 
perquè l’ensenyament i els nostres nens surtin preparats, però la 
responsabilitats són de qui són i és molt fàcil treure’ns les responsabilitats de 
sobre, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“Molt bé, no començaré un debat amb la Montse Romano perquè primer que no 
té raó, i segon que les responsabilitats són molt, molt repartides i 
l’ensenyament ens afecta a Caldes també. I dic que són molt repartides perquè 
encara que en aquesta moció que ja s’han explicat els motius, estem parlant de 
les retallades del Govern de l’Estat, també tenim les retallades del Govern de la 
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Generalitat, governat per Convergència i Unió i suportat pel Partit Popular 
curiosament.  
Escolta, no es tracta d’una excusa més, sí es tracta d’una excusa més davant 
de la crisi, una excusa més per canviar el model social en el qual estem vivint. 
Per canviar-lo d’una manera radical. La meva direcció és totalment contraria i 
no estic parlant de gastar, de malbaratar ni d’aprofundir en la crisi, sinó de 
canviar models. He dit que no volia debatre i estic debatent, de vegades costa 
ser conseqüent. Bé em sumo al que s’ha comentat i com que també podria 
llegir algun article de l’Estatut en què diu que ens estan envaint competències, 
no el trobaré ara, em limito a dir que votaré a favor i ja està.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, gràcies, passem a la votació”         
 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  [16 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); de CIU (3); del 
PSC (2); i d’ICV-EUiA (1); i una abstenció del PPC (1)], acorden aprovar la 
moció següent:  
 
“El Consell de Ministres va aprovar per Reial Decret-Llei, el passat 20 d’abril de 
2012, un conjunt de mesures que afecten a l’educació –especialment al 
sistema públic d’educació- i que suposaran una retallada de 3.000 milions 
d’euros per curs escolar. 
D’entre les diferents mesures aprovades, hi ha que  afecten a aspectes 
normatius de caràcter bàsic, com ara l’increment d’un 20% de les ràtios 
d’alumnes per aula, la possibilitat que els instituts ofereixin solament una 
modalitat de Batxillerat o la congelació de l’ increment d’hores en els 
currículums dels Cicles formatius de FP. 
D’altres de les mesures aprovades, actualment són competència de les 
autonomies, com ara no cobrir les substitucions del professorat fins a 10 dies 
de baixa, no incloure nous conceptes retributius a les nòmines del professorat o 
l’ increment d’hores lectives del professorat (25 hores lectives a primària i 20 
hores lectives a secundària). 
 
En l’esmentat Reial Decret-Llei, desapareixen el programa “Escuela 2.0” per 
promoure l’ús de les noves tecnologies a l’aula, i el programa de cooperació 
amb les CCAA i els Ajuntaments per promoure places escolars d’escoles 
bressol. 
 
Paral·lelament a aquest conjunt de mesures, es va aprovar també l’increment 
del preu de les taxes universitàries, que pot significar un augment de fins el 
66%. 
 
Ateses aquestes mesures aprovades del Consell de Ministres en l’esmentat 
Reial Decret-Llei, que afecten l’educació de tot l’alumnat en totes les etapes 
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educatives, des de la primera infància, fins a la universitat, així com la qualitat 
del sistema educatiu, sobre tot públic, a la seva equitat i igualtat d’oportunitats, 
 
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament, 
 
ACORDI 

1. Rebutjar aquestes mesures perquè van en detriment de l’educació i 
formació dels nostres joves, tornant a nivells de funcionament i 
organització del sistema educatiu d’abans de la LOGSE (1990) 

2. Rebutjar la invasió competencial que atenta una vegada més contra 
l’estat de les autonomies i fonamentalment contra l’Estatut d’Autonomia 
de Catalunya. 

3. Reclamar al govern de la Generalitat que rebutgi aquestes mesures en 
tant que envaeixen competències de la Generalitat de Catalunya, i així 
mantenir la qualitat de l’educació necessària amb criteris d’equitat i 
justícia social. 

4. Traslladar aquest acord al Consell escolar municipal, als centres 
educatius de Caldes de Montbui, a les AMPA de Caldes de Montbui, al 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i al 
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.” 

 
 
8. RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA DICTADES DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ 
ORDINÀRIA. 
 
Des del número 424, de data 23 d’abril de 2012, fins al número 602, de data 23 
de maig de 2012. 
 
 
9. DESPATX ORDINARI 
 
No hi ha intervencions. 
 
 
10. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS 
 
Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“Dues preguntes, una com sempre hi ha preguntes que em demana la gent que 
faci, i hi ha preguntes que les elaborem nosaltres, però vaig a elles directament. 
En un any de restriccions perquè no hi ha diners, en què el pressupost 
municipal s’ha retallat d’una manera important la partida per a la cooperació 
internacional, l’equip de govern ha decidit establir noves relacions 
internacionals però amb un poble de França -sense entrar en valorar la 
legitimitat d’aquest acord ni la bondat de l’agermanament perquè no és el meu 
objecte ni la meva intenció, em sembla molt bé que ens agermanem amb 
quants més pobles millor-, sí que poso en qüestió l’oportunitat atemporal, tenint 
en compte això que comentava abans. Per tant, la pregunta és molt senzilla i a 
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més també reclamada per diversa gent. Quin cost ha tingut el viatge a Sant 
Paul Les Dax? Quan ens ha costat? I sobretot quins conceptes ha cobert i 
quins no? I si tothom que hi ha anat s’ha pagat el viarge? Si ho ha pagat 
l’Ajuntament? com s’ha cobert? Aquesta és una pregunta que potser no em 
podeu contestar però ja m’ho direu. 
 
La segona pregunta que també va una mica amb temes d’austeritat i perquè es 
veuen coses i voldríem saber quins són els criteris d’utilització del parc mòbil 
municipal. Perquè hem vist automòbils municipals al carrer de nit i mal 
aparcats, hem vist automòbils municipals circulant fora de Caldes, també hem 
vist circular aquests automòbils en dies festius inclús conduits per persones 
que no treballen a Caldes i que aparentment i només dic aparentment perquè 
no ho puc afirmar, no estaven fent una tasca municipal.  
Hem vist també un acte de vandalisme, es va incendiar una moto que resulta 
que era de l’Ajuntament però que estava a altes hores de la matinada aparcada 
en un carrer de Caldes. El que volem saber és si els cotxes i les motos, si al 
parc mòbil hi ha algun criteri d’utilització? Sii s’ha de guardar? S’ha d’aparcar a 
la via pública? Si ha d’aparcar en zona blava? Fora de a zona blava? Tots 
aquests criteris si existeixen? I que ens ho expliquin perquè ens demanen 
aquestes respostes ja que hi ha moltes evidències com anava dient. Aquestes 
són les meves preguntes.” 
 
Pren la paraula la senyora Romano: 
“Bé, en aquest punt nosaltres tenim una petició, una petició dels veïns dels 
Saulons i la Font dels Enamorats a veure si seria possible que des de 
l’Ajuntament i els tècnics poguéssim prolongar el pas de vianants que van fer 
fins el Remei, fins el pont del Remei amb la barana, si aquell camí i la barana i 
l’accés es podria prolongar fins els Saulons, ja que cada cop hi ha més 
ciutadans que amb la situació de la crisi estan decidint baixar caminant de les 
urbanitzacions i la veritat és que hi ha molt poca seguretat, a veure si podríem 
fer algun petit projecte ara que s’estan acabant les obres de la C-59 a veure si 
podríem habilitar aquella zona per fer-la pels habitants poder pujar i baixar de 
les urbanitzacions, gràcies.” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“Gràcies, volíem fer una consulta respecte a les escoles bressol municipals, 
teníem previst de fer-ho en el anterior Consell Escolar Municipal, que finalment 
es va suspendre, com que el pròxim és per mitjans de juny, doncs traslladar-ho 
al Plenari perquè és una preocupació ara bastant imminent i són les famílies 
que s’han preinscrit pel curs vinent, que no saben a hores d’ara encara quina 
serà la quota que hauran de pagar. Amb l’afegit que està corrent la informació -
no sé si de font fiable o no-, però que l’increment que l’Ajuntament vol aplicar 
és un increment d’un 45% de les quotes. Aquest fet, la informació actual 
diguem al carrer s’està parlant de un increment d’un 45% de les quotes, clar 
això, i veien els resultats de la preinscripció, pensem que pot haver estat també 
determinant en molta gent de plantejar-se no fer una preinscripció amb aquests 
preus. 
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Per una banda això i per altra banda dintre de poc la gent haurà de confirmar la 
matrícula i creiem que en el moment en què hagin de confirmar la matrícula 
hauria de ser d’obligat coneixement quina serà la quota que es té previst que 
paguin el curs vinent perquè hi ha persones que tot i així s’han preinscrit, però 
diuen: -Jo no sé si podré permetrem realment portar la criatura a l’escola, no?. 
Llavors ens agradaria saber si ja saben quines seran les quotes o si saben 
quan es podran saber aquestes quotes, gràcies.”     
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, si no hi ha més preguntes? No? Molt bé doncs ja les faran arribar. 
A veure, en relació a les preguntes plantejades pel senyor Olóndriz d’entrada 
aquest govern municipal li he de dir que poques lliçons d’austeritat necessita 
des de fa anys, no només des d’aquest any, perquè em sembla que ho hem 
demostrat per activa i per passiva i no només a través de discursos, que a 
vegades les coses es volen matar amb discursos grandiloqüents sinó a través 
de l’exemple. 
Pel que fa a l’agermanament, aquest agermanament en els pressupostos hi ha 
una partida de 1.000 euros per l’entitat que gestiona l’agermanament “Amics 
d’Europa” jo suposo que vostè es referia al cap de setmana que vam anar a 
signar l’agermanament a Saint Paul. No sé els números, però vostè ha 
preguntat quant a costat, quant a costat a la butxaca directe de les persones 
que hi hem anat? O el pressupost municipal? 
Primer, lamento que el seu interès per aquest agermanament es limiti a això. 
En segon lloc els costos han estat pagats la majoria pel que fa a l’autocar que 
es va desplaçar per les famílies i les persones que es van desplaçar i també 
per l’Ajuntament de Saint Paul Les Dax que ens va prestar una magnífica 
acollida. I per tant més enllà d’això i si el regidor de participació ciutadana vol 
afegir alguna cosa, que ho digui, però crec que no hi ha hagut cap altre cost 
significatiu. Per la banda dels beneficis n’hi podria dir molts més, però veig que 
vostè no està massa interessat amb els beneficis d’un agermanament amb un 
poble Europeu, sinó que està més interessat amb uns costos que són molt 
petits. 
Pel que fa als cotxes hi ha determinats cotxes que tenen tècnics municipals i 
que en moments puntuals comparteixen amb responsables polítics per exercí 
les seves tasques, en tot cas li agrairia que em detalles tota aquesta 
informació, me la passes, on han vist aquests cotxes? Suposadament conduits 
per qui? I en tot cas ja ho miraríem i li donaríem una resposta més concreta. 
Pel que fa a la demanda de la senyora Romano sobre el pas de vianants fins 
els Saulons, li passo la paraula al senyor Mauri.” 
 
Pren la paraula el senyor Mauri: 
“Gràcies, bé, estem elaborant un projecte per fer un camí que vagi pel voral de 
la carretera, des d’on s’acaba la part peatonal dels Saulons fins la carretera del 
Remei, travessant les corbes pel centre, que ja hi ha un caminet fet, o sigui fent 
la drecera i això. Tot això està sobre la taula, s’està mirant si calen 
expropiacions o no? Estem mirant si entra dins el perímetre de domini públic  
que són tres metres a partir del voral. Estem treballant en això. És una 
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reivindicació que ja fa molt de temps que ens està arribant. És una reivindicació 
que hem d’atendre pressupostàriament, i el projecte, i des d’espais públics ho 
tenim sobre la taula.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, gràcies, i pel que fa a la pregunta sobre escoles bressol, passo la 
paraula a la senyora Guiteras.” 
 
Pren la paraula la senyora Guiteras: 
“Bé, entenc el neguit de les famílies, perquè realment com que hi ha tantes 
retallades es fàcil que hi hagi moltes pujades de quotes. I segurament hi haurà 
una pujada de quotes, no serà del 45%. Aquesta xifra del 45% ha sortit de  la 
retallada que suposem el total de la Generalitat i dic suposem perquè fins l’any 
passat ens donaven 1.800 euros d’ajut per cada infant i les últimes noticies que 
ens han arribat -però que encara no son certes- no és que no siguin certes, 
encara no sabem si seran les últimes o encara en queden més, és que l’any 
vinent l’ajut que donaran és de 1.000 euros per criatura, aleshores la retallada 
és del 45%. Això no vol dir que aquesta retallada s’incrementi del tot a les 
famílies, però l’Ajuntament no la podrà assumir tota i clar, a les famílies se’ls 
apujarà la quota. El fet de pujar la quota no vol dir que les famílies no puguin 
venir a l’escola bressol, al contrari, intentarem donar beques, tantes com 
puguem, però ja sabeu que el que hi ha a l’Ajuntament és el que hi ha, no ens 
podem pas inventar els diners, però intentarem donar el màxim de beques 
possibles perquè tots aquells que necessitin anar a l’escola bressol, que puguin 
fer-ho. Per tant si hi ha alguna família que us ha traslladat la seva angoixa o el 
seu neguit per poder-se apuntar, per poder-se inscriure, que estigui tranquil·la, 
que vingui a inscriure’s, que si no pot pagar, se li donaran facilitats perquè ho 
pugui fer. 
Les matrícules comencen el dia 11 de juny i aquell dia sabrem el preu de la 
quota. Ara en aquests moments no us el puc dir, perquè hi estem treballant 
perquè sigui el màxim d’ajustat.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Senyor Pineda sisplau” 
 
Pren la paraula el senyor Pineda: 
“Sí, no em canso de repetir que aquestes beques a més a més seran molt 
probablement assumides amb pressupost municipal, perquè ja l’any passat la 
Generalitat no va treure convocatòria com havia fet els anys anteriors, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“Una petita replica perquè primera, no pretenc donar lliçons de res a ningú, sinó 
exposar els meus criteris. Segona que no he posat en qüestió l’agermanament 
amb el poble Francès ni cap agermanament i no voldria caure en l’error de 
devaluar el vostre interès per la cooperació amb base a la retallada del 50% 
no? Com feu vosaltres amb mi respecte aquest agermanament el qual només 
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he dit, precisament he dit que no volia qüestionar-lo sinó l’oportunitat temporal 
en el moment en el qual estem fent coses diferents.  
I pel que fa a l’altra, per ser més concrets i més clars, volem saber quin és el 
parc mòbil existent i els criteris d’utilització, això és molt senzill de contestar. En 
tot cas si cal ho demanarem per escrit i ja està, res més.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, de totes maneres li agrairia que em passi les fotos que vostè ha deixat 
entreveure entre els seus papers perquè evidentment és una qüestió que ens 
interessa.” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“No, en tot cas dir això, que clar la preocupació ve de les noticies, de lo que la 
gent sent i de tot això. Vull manifestar que nosaltres per exemple hem engegat 
una campanya a nivell del PSC que hem estat recollint signatures aquí Caldes 
també, reclamant a la Generalitat mantingui l’aportació a les escoles bressol 
per no carregar més els municipis amb aquesta despesa sobrevinguda en el 
tema de les escoles. En aquest sentit tenen la nostra col·laboració perquè 
entenem també la dificultat. El que també entenem és el neguit de les famílies 
de no saber encara quant hauran de pagar, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, gràcies per l’aclariment, si no hi ha més preguntes tanquem el Ple 
aquí.”            
  
 
L’alcalde aixeca la sessió a les 22 hores i 2 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 
 
 
 
 


