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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 

Identificació de la sessió 
Núm.:  7 / 2013 
Caràcter: Ordinari  
Data:  25 de juliol de 2013 
Horari: 20’10 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 
Sara Marcé Adrián, regidora 
Maria Pilar Aznar López, regidora 
 
Maria Taulats i Pahissa, regidora 
Josep Miguel Galvan Mascarell, regidor 
M. Àngels Pou Garcia, regidora  
 
Montserrat Coll Mañosa, regidora 
Xavier Ortega Guillén, regidor 
 
Montserrat Romano Bosch, regidora 
 
Pau Olóndriz de Moragas, regidor 
 

No assisteix excusant-se 
Josep Ramon Marañés Vidal, regidor 
 

Secretari 
Montserrat Soley Artigas, secretària accidental 
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Ordre del dia 
 
1. Aprovar els esborranys de les actes de les sessions plenàries 
ordinàries, essent aquestes les següents: 
 

- Acta sessió de 30 de maig de 2013 
- Acta sessió de 27 de juny de 2013    

 
2. Aprovar la revisió de preus corresponent a la concessió demanial per a 
l’explotació d’un bar-cafeteria a l’equipament sociocultural Les Cases 
dels Mestres de Caldes de Montbui. 
 
3. Aprovar la modificació de crèdits núm. 15/2013, mitjançant suplements 
de crèdit. 
 
4. Aprovar la modificació de crèdits núm. 16/2013, mitjançant crèdits 
extraordinaris. 

 
5. Donar compte al Ple dels informes de tresoreria corresponents al segon 
trimestre de l’any 2013, sobre el compliment dels terminis previstos en la 
Llei 15/2010 per al pagament de les obligacions de les Entitats Locals. 
 
6.  Mocions 
 
6.1 Moció que presenten els grups municipals d’ERC i de CiU al Ple de 
l’Ajuntament d’adhesió al pacte nacional pel dret a decidir. 
 
6.2  Moció que presenten els grups municipals d’ERC, de CiU i del PSC al 
Ple de l’Ajuntament de suport als clubs i entitats esportives catalanes 
davant l’acció d’inspecció de treball. 
 
6.3  Moció que presenta el grup municipal del PSC al Ple de l’Ajuntament 
sobre la situació actual dels joves a Catalunya. 
 
7. Resolucions de l’Alcaldia dictades des de l’última sessió ordinària. 
 
8. Despatx ordinari. 
 
9. Precs, preguntes i interpel·lacions. 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Bé, bon vespre, anem a iniciar el Ple que tenim avui. 
Abans vull excusar l’absència del regidor Josep Ramon Marañés. 
 
Abans de començar amb l’ordre del dia, llegirem un petit manifest amb motiu de 
l’accident ferroviari ocorregut ahir a Santiago de Compostela. 
I demanaré que fem un minut de silenci. 
 
L’Ajuntament de Caldes de Montbui dóna el seu condol a les víctimes i a llurs 
familiars de l’accident ferroviari ocorregut ahir 24 de juliol, a la ciutat gallega de 
Santiago de Compostela. 
Aquest consistori manifesta la seva tristesa i fa arribar tota la solidaritat, l’afecte 
i el suport de Calderins i Calderines al poble de Galícia que avui afronta tan 
inesperada tragèdia. 
 
Fem un minut de silenci si us plau.” 
  
 
1. APROVAR ELS ESBORRANYS DE LES ACTES DE LES SESSIONS 
PLENÀRIES ORDINÀRIES, ESSENT AQUESTES LES SEGÜENTS: 
 

- ACTA SESSIÓ DE 30 DE MAIG DE 2013 
- ACTA SESSIÓ DE 27 DE JUNY DE 2013    

 
No hi ha intervencions. 
 
El Ple, per unanimitat dels presents [14 vots favorables dels membres dels 
grups municipals d’ERC (8); de CIU (2); del PSC (2); del PPC (1); i d’ICV-EUiA 
(1)], aprova els esborranys de les actes de les sessions anteriors.  
 
 
La senyora M. Àngels Pou Garcia, regidora de CIU, s’incorpora a la sessió 
plenària. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4 
 

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

2. APROVAR LA REVISIÓ DE PREUS CORRESPONENT A LA CONCESSIÓ 
DEMANIAL PER A L’EXPLOTACIÓ D’UN BAR-CAFETERIA A 
L’EQUIPAMENT SOCIOCULTURAL LES CASES DELS MESTRES DE 
CALDES DE MONTBUI. 
 
Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, hi ha preguntes en aquest punt? Senyora Taulats.” 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Molt bé, moltes gràcies, coincidint amb la revisió dels preus, es compleix un 
any d’aquesta concessió i nosaltres voldríem preguntar si els objectius que 
s’haguessin establert en relació amb el funcionament d’aquest espai i el servei 
que havia de prestar, si s’ha acomplert i si s’ha avaluat a fi i efecte de continuar 
treballant en aquesta línea, en aquest espai, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, senyora Aznar.” 
 
Pren la paraula la senyora Aznar: 
“Bon dia, d’entrada considerem que sí que s’han complert, no sé exactament?.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“A veure, la pregunta era : si s’han complert els objectius de la concessió del 
Bar-Cafeteria de la Casa dels Mestres?.” 
 
Pren la paraula la senyora Aznar: 
“Sí.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Bé, jo crec que de fet quan es va treure a concurs aquesta concessió hi havia 
incertesa, perquè posàvem en marxa un equipament amb un potencial molt 
gran. No sabíem com reaccionaria la població i quina seria la utilització, 
concretament del bar cafeteria, que dóna servei a diferents activitats que es 
duen a terme a la Casa dels Mestres -bàsicament activitats com sabeu 
relacionades amb la formació permanent i amb el col·lectiu de gent gran. 
 
Un any després de la posada en servei de l’equipament i, per tant, del bar 
cafeteria, creiem que els objectius han estat superiors a les previsions, han 
estat superats amb escreix, tant l’equipament com el bar.  
En concret creiem que funcionen molt bé, al principi van sortir algunes 
disfuncions que un cop parlades amb les persones que duen a terme la gestió 
del bar, s’han pogut anar solucionant i la valoració que en fem en aquests 
moments és realment positiva.  
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Creiem que la idea de posar aquest servei de bar cafeteria en l’equipament va 
ser bona, perquè ajuda a dinamitzar-lo i, per tant, creiem que ha generat en un 
lloc molt cèntric del Casc Urbà, un lloc d’activitats molt important i creiem que 
tant l’equipament com aquest servei específic de bar cafeteria, de moment, els 
fets demostren que ha estat un encert. 
 
Hi ha algun altre comentari? No? Doncs votaríem aquest punt.”  
 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  dels presents 
[8 vots favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (8); i 7 
abstencions de CIU (3); del PSC (2); del PPC (1); i d’ICV-EUiA (1)], 

 
        ACORDA: 

    
Identificació de l’expedient  
 
Expedient G511201100010 de la concessió demanial de l’explotació d’un bar-
cafeteria a l’equipament sociocultural “Les Cases dels Mestres” de Caldes de 
Montbui. 
 
DICTAMEN 
 
Antecedents  
 
En la sessió del dia 28 de juliol de 2011 el Ple de l’Ajuntament de Caldes de 
Montbui va concedir al senyor Jorge Alonso Serrano la concessió demanial de 
l’explotació d’un bar-cafeteria a l’equipament sociocultural “Les Cases dels 
Mestres” de Caldes de Montbui, per un període inicial de cinc anys, amb 
estricta subjecció al Plec de clàusules administratives particulars i al Plec de 
prescripcions tècniques, aprovats pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 24 
de febrer de 2011, i a la seva oferta. 
 
El dia 29 de juliol de 2013 es va formalitzar la concessió demanial en document 
administratiu on s’estableix que el cànon anual de la concessió demanial, 
aprovat inicialment per un import anual de 6.000,00 euros, serà revisat 
anualment d’acord amb l’increment de l’IPC català publicat per l’INE o 
organisme que el substitueixi, corresponent a l’any anterior i que la primera 
revisió s’efectuaria a l’exercici 2013. 
 
L’índex de preus al consum interanual corresponent al desembre de 2012 a 
Catalunya ha estat del 3,6 per 100.  
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Fonaments de dret 
 
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni 
dels Ens Locals. 
 
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, modificada per 
la Llei 34/2010, de 5 d’agost. 
 
Plec de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions tècniques 
aprovades en la sessió del dia 24 de febrer de 2011 pel Ple de l’Ajuntament de 
Caldes de Montbui, per regular la concessió demanial per a l’explotació d’un 
bar cafeteria a l’equipament sociocultural “Les Cases dels Mestres” de Caldes 
de Montbui. 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Aprovar la revisió de preus corresponent a la concessió demanial  
atorgada al senyor Jorge Alonso Serrano, amb NIF 34731175W, per a 
l’explotació d’un bar-cafeteria a l’equipament sociocultural “Les Cases dels 
Mestres” de Caldes de Montbui, d’acord amb l’índex de preus al consum 
interanual de Catalunya del desembre de 2012, que va ser del 3,6%, resultant 
el cànon de la concessió per a l’exercici 2013 per un import anual de 6.216,00 
euros. 
 
Segon. Notificar a l’àrea de serveis econòmics i al concessionari la present 
resolució. 
 
El senyor Josep Gaspar i Blancafort, regidor d’ERC, s’incorpora a la sessió 
plenària. 
 
 
3. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 15/2013, MITJANÇANT 
SUPLEMENTS DE CRÈDIT. 
 
Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, ja vam donar compte d’aquesta sentència en un ple anterior, es tracta 
de dur a terme la resolució d’assegurar-la als interessos de l’Ajuntament, per 
això cal pagar aquests diners. Només vull recordar que aquesta sentència 
deriva d’unes actuacions municipals incorrectes de l’any 1996 i que ara entre 
tots hem de pagar les conseqüències. 
Hi ha alguna intervenció? Senyora Romano.” 
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Pren la paraula la senyora Romano: 
“Bé, bona nit, en aquest cas el nostre vot serà l’abstenció. El que sí voldríem dir 
és que lamentem que un cop més haguem de modificar partides de diners per 
haver de pagar contenciosos que perdem, ja sigui per contenciosos d’antics 
governs o siguin dels actuals. Demanem que des de l’Ajuntament s’arribi a 
acords i no haguem d’arribar als jutjats i perdre diners, que al fi i al cap paguem 
tots els ciutadans de Caldes, gràcies.” 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Vull reiterar que lamentem que al final l’Ajuntament, per una mala praxis, 
s’hagi de fer responsable amb els diners de tots els ciutadans. També 
lamentem que en la mesura que sigui possible, s’intenti arribar  a acords. 
També vull clarificar que per bé que l’actuació de la persona afectada va ser de 
l’any 96, el fet polític, el fet municipal que va donar lloc a l’acció incorrecta 
correspon a l’any 94. Només per clarificar-ho, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, òbviament es va intentar un acord amb l’altra part, va ser impossible i 
per tant el que hem de fer ara és acatar una sentència que ja és ferma i 
definitiva. No sé a què es refereix la regidora del PP quan diu que un cop més 
hem de desembutxacar una quantitat important de diners, perquè des que jo 
sóc alcalde, aquesta és la primera vegada que toca indemnitzar algú per una 
mala actuació municipal. 
Hi ha més intervencions? Senyora Romano.” 
 
Pren la paraula la senyora Romano: 
“Bé senyor alcalde, vostè sap igual que jo que estem a l’espera que arribi el 
contenciós de la piscina i estem parlant de molts diners.  
Vull dir que no faci veure que vostè no se’n recorda, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Miri, jo no faig veure res. Jo li he explicat que aquesta és la primera sentència 
desfavorable als interessos de l’Ajuntament que hem de fer efectiva des que jo 
sóc alcalde, fa sis anys. Jo no sé què passarà en el futur, jo no faig veure res, 
jo només explico les coses tal com són. Potser no li agraden les coses tal com 
són, però en qualsevol cas crec que val la pena explicar les coses tal com són. 
Hi ha alguna altra intervenció? Doncs passem a la votació d’aquesta 
modificació de crèdit.”      
 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  dels presents 
[9 vots favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); i 7 
abstencions de CIU (3); del PSC (2); del PPC (1); i d’ICV-EUiA (1)], 

              
         ACORDA: 
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Identificació de l’expedient  
 
Expedient número SEMC 9/2013, relatiu a la modificació de crèdits número 
15/2013 del pressupost municipal de l’exercici 2013, mitjançant suplements de 
crèdit. 
 
DICTAMEN 
 
Antecedents  
 
I. La senyora Maria Salud Estrada Santamaria va sol·licitar la revisió de l’acord 
adoptat el 13 d’octubre de 1994 per l’Ajuntament de Caldes de Montbui i la 
determinació d’una indemnització com a conseqüència de la modificació 
puntual del Pla General d’Ordenació Urbanística en relació amb la Urbanització 
El Farell aprovada definitivament el 8 de setembre de 1991. 
 
Conseqüència d’aquesta modificació puntual del Pla General d’Ordenació 
Urbanística, es va acordar compensar a la senyora Maria Salud Estrada 
Santamaria mitjançant una operació de permuta. Aquesta permuta es va 
formalitzar mitjançant escriptura notarial el novembre de 1994. No obstant això, 
la senyora Estrada no va poder patrimonialitzar la permuta al constatar-se que 
la finca municipal havia estat objecte d’una doble matriculació, figurant en el 
Registre de la Propietat a nom d’un tercer. La senyora Estrada torna a 
interposar un recurs en contra de l’Ajuntament sol·licitant una indemnització al 
produir-se una inefectivitat real de la permuta. 
 
II. En el recurs contenciós administratiu núm. 542/2007-F tramitat en el Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, el 23 de novembre de 2011 es 
va dictar sentència estimant parcialment el recurs formulat per la senyora Maria 
Salud Estrada Santamaria contra la desestimació per acte presumpte de la 
petició de revisió de l’acord adoptat el 13 d’octubre de 1994 per l’Ajuntament de 
Caldes de Montbui i determinació de la indemnització a reconèixer com a 
conseqüència de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació 
Urbanística en relació amb la Urbanització El Farell aprovada definitivament el 
8 de setembre de 1991. 
 
III. Contra l’esmentada sentència, l’Ajuntament de Caldes de Montbui va 
interposar un recurs d’apel·lació sentencia núm. 59/2012. Aquest recurs va ser 
desestimat. Per consegüent, la resolució de data 23 de novembre de 2011 es 
ferma.  
 
La Sala Contenciosa Administrativa, Secció Tercera, del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, ha dictat la sentència núm. 186/2013 en el recurs 
d’apel·lació sentència núm. 59/2012. S’adjunta a l’expedient la sentència núm. 
186/2013. 
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La sentència fixa l’import de la indemnització a percebre per la senyora Maria 
Salud Estrada Santamaria en 137.120,61 € resultant de restar el valor del 
aprofitament urbanístic no patrimonialitzat per l’actora en la consideració del sòl 
com urbà (193.120,61 euros), el rendiment que pogués haver obtingut entre 
l’any 1994 i 2000 pel sòl ja classificat com no urbanitzable (56.000,00 euros).  
 
IV. Aquesta despesa no es pot demorar fins a l’exercici següent i per a la seva 
realització el crèdit consignat en el pressupost de la Corporació és insuficient. 
Per tant, l’expedient que es porta a aprovació té per objecte aprovar una 
modificació de crèdits mitjançant suplements de crèdit per un import total de 
137.120,61 euros. 
 
En la relació que s’acompanya, com annex, es detalla l’aplicació pressupostària 
de despesa que es suplementa, 20.920.22671 Responsabilitat patrimonial, per 
tal d’atendre les necessitats exposades, la satisfacció de les quals no es poden 
demorar fins l’exercici següent. El finançament de l’aplicació pressupostària 
esmentada anirà a càrrec de part del Romanent de tresoreria per a despeses 
generals determinat en la liquidació pressupostària de l’exercici 2012 aprovada 
mitjançant el decret d’alcaldia núm. 355/2013 de data 28 de març de 2013. 
 
V. Del resultat de la liquidació del pressupost de l’exercici 2012 de l’Ajuntament 
de Caldes de Montbui, se’n va desprendre un Romanent de Tresoreria per a 
despeses generals positiu de 2.648.725,83 euros. 
 
El departament d’Economia i Coneixement, en les funcions de Tutela Financera 
a Catalunya, va emetre una nota informativa sobre els procediments en matèria 
de tutela financera dels ens locals en el marc de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, que referit al destí 
del superàvit pressupostari, estableix que en el supòsit que la liquidació 
pressupostària de l’exercici 2012 i següents se situï en superàvit, aquest s’ha 
de destinar, en funció dels recursos líquids disponibles, a reduir l’endeutament 
en termes nets, efectuant la seva aplicació a la disminució del passiu financer. 
Per aquesta finalitat s’han de tenir en compte una sèrie de criteris. Per això, es 
va contemplar la part del Romanent de tresoreria per a despeses generals 
realment disponible o de lliure disposició tenint en compte, per exemple, si 
existeixen obligacions pendents d’aplicar al pressupost, l’import necessari per 
garantir el termini de pagament de les obligacions previst a la Llei 15/2010, de 5 
de juliol, de lluita contra la morositat, i la previsió dels litigis en curs. 
 
Per complir això, es va calcular el fons de solvència de l’entitat. Per determinar el 
nivell de solvència suficient, es va analitzar el fons de maniobra el qual es va 
quantificar en 2.505.244,81 euros. Per consegüent, es va de declarar com a no 
disponible la part del romanent de tresoreria per a despeses generals per import 
de 2.505.244,81 €.  
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Per consegüent, la modificació de crèdits proposada es finança amb càrrec a la 
part del Romanent de tresoreria per a despeses generals que es va constituir, 
segons els càlculs que consten en l’expedient de la liquidació pressupostària de 
l’exercici 2012, per tal de mantenir un nivell de solvència suficient. Aquest fons de 
solvència creat per import de 2.505.244,81 euros incloïa una previsió dels litigis 
en curs.  
 
VI. Vist l’informe de la Intervenció Municipal. 
 
 
Fonaments de dret 
 
- Els articles 169, 170, 171 i 177 del  Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals. 
 
- Els articles 35,36, 37 i 38 del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 
desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos.  
 
- Els articles 6è., 7è., i 8è. de les Bases d’execució del pressupost municipal 
vigent. 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 15/2013 del 
pressupost de l’Ajuntament de Caldes de Montbui de l’exercici 2013, mitjançant 
suplements de crèdit, per un import de total de 137.120,61 euros, segons detall 
de l’annex, on s’especifica l’aplicació pressupostària que es suplementa, 
20.920.22671 Responsabilitat patrimonial, i la seva font de finançament que és 
a càrrec de part del Romanent de tresoreria per a despeses generals 
determinat en la liquidació pressupostària de l’exercici 2012 aprovada 
mitjançant el decret d’alcaldia núm. 355/2013 de data 28 de març de 2013. 
 
Segon. Exposar al públic aquesta modificació mitjançant publicació d’edicte al 
BOP i en el tauler d’anuncis de la Casa Consistorial, en espai de 15 dies hàbils, 
a efectes de possibles reclamacions segons estableixen els articles 169,170 i 
171 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i considerar 
definitivament aprovat l’expedient en el cas de no presentar-se reclamacions. 
 
Tercer. Trametre la informació derivada d’aquesta modificació de crèdits 
d’acord amb l’article 16 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la 
Llei Orgànica 4/2012, de 28 de setembre, que modifica la Llei Orgànica 2/2012, 
de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
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4. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 16/2013, MITJANÇANT 
CRÈDITS EXTRAORDINARIS. 
 
Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 
 
No hi ha intervencions. 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  dels presents 
[9 vots favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); i 7 
abstencions de CIU (3); del PSC (2); del PPC (1); i d’ICV-EUiA (1)], 

              
         ACORDA: 

    
Identificació de l’expedient  
 
Expedient número SEMC 9/2013, relatiu a la modificació de crèdits número 
16/2013 del pressupost municipal de l’exercici 2013, mitjançant crèdits 
extraordinaris. 
 
DICTAMEN 
 
Antecedents  
 
I. L’Àrea de Serveis Territorials ha sol·licitat dur a terme una modificació de 
crèdits per tal de poder realitzar unes despeses que no es poden demorar fins 
a l’exercici següent i que en el pressupost de la Corporació no hi ha crèdit 
previst. S’adjunta a l’expedient la sol·licitud amb l’ informe justificatiu. 
 
II. En el llistat que s’acompanya, com annex, es detallen les aplicacions 
pressupostàries que es creen, 31.151.60001 Expropiació terrenys nou pont Les 
Cremades i 31.151.60002 Expropiació terrenys safareig Sta. Esperança, 
finançades mitjançant les baixes de crèdits de despeses de l’aplicació del 
pressupost 20.920.63200 Adequació immobles municipals, la dotació de la qual 
es considera reductible sense pertorbació del servei respectiu. 
 
Per tant, l’expedient que es presenta té per objecte aprovar una modificació de 
crèdits mitjançant crèdits extraordinaris per un import total de 12.000,00 euros.  
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Fonaments de dret 
 
Articles 169, 170, 171 i 177 del  RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals; articles 35,36, 37 i 38 
del RD 500/1990, de 20 d’abril; i, articles 6, 7, i 8 de les bases d’execució del 
pressupost municipal vigent. 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 16/2013, del 
pressupost de l’Ajuntament de Caldes de Montbui de l’exercici 2013, per un 
import total de 12.000,00 euros, segons detall de l’annex, on s’especifiquen les 
previsions de les noves despeses i les seves fonts de finançament que són a 
càrrec de les baixes de l’aplicació pressupostària que s’indica. 
 
Segon. Exposar al públic aquesta modificació mitjançant publicació d’edicte al 
BOP i en el tauler d’anuncis de la Casa Consistorial, en espai de 15 dies hàbils, 
a efectes de possibles reclamacions segons estableixen els articles 169,170 i 
171 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i considerar 
definitivament aprovat l’expedient en el cas de no presentar-se reclamacions. 
 
Tercer. Trametre la informació derivada d’aquesta modificació de crèdits 
d’acord amb l’article 16 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la 
Llei Orgànica 4/2012, de 28 de setembre, que modifica la Llei Orgànica 2/2012, 
de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
 
 
5. DONAR COMPTE AL PLE DELS INFORMES DE TRESORERIA 
CORRESPONENTS AL SEGON TRIMESTRE DE L’ANY 2013, SOBRE EL 
COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS EN LA LLEI 15/2010 PER AL 
PAGAMENT DE LES OBLIGACIONS DE LES ENTITATS LOCALS. 
 
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, bé, crec que val la pena remarcar que estem pagant amb una mitjana 
de 26’41 dies. Estem per sota del límit legal que és de 30 dies, però jo crec que 
som de les poques administracions que estem complint el termini de 30 dies i 
això és un fet a remarcar i del qual ens hem de sentir satisfets perquè 
òbviament diferir el pagament a proveïdors el que fa és afegir una dificultat més 
a l’economia local o a l’economia del nostre país. Podem dir que el nostre 
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Ajuntament fa exactament el contrari, actua ràpidament quan entren les 
factures pel nostre registre, i per tant estem en el compliment de la legalitat. 
Repeteixo, creiem que som dels pocs. I això ho fem malgrat que altres 
administracions tenen un deute acumulat vers el nostre ajuntament, molt 
important. Aquestes administracions no és que no paguin a 30 dies, sinó que 
tenim coses pendents des de fa més de dos anys. Tot això puja 
aproximadament un deute d’un milió i mig d’euros. Malgrat aquest deute, 
malgrat aquests diners que se’ns deuen i que no cobrem, nosaltres estem 
pagant als proveïdors amb una mitjana de 26 dies. Fet que creiem que val la 
pena remarcar. 
Hi ha alguna paraula? No? Sí? Senyor Olóndriz.” 
 
Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“Bé, gràcies, com he fet altres vegades, també toca avui -i no solsament ho faig 
aquí, sinó allà on m’ho demanen-, felicitar-vos perquè la gestió econòmica que 
esteu portant a terme en aquest àmbit és bona.  
Poder dir que un ajuntament paga en menys de 30 dies, realment com tu deies 
bé, costa trobar una altra administració que faci això. Per tant, vull reiterar les 
felicitacions de la gestió econòmica. Val a dir també, que una cosa és gestionar 
bé els diners i l’altra cosa és a què destinem aquests diners? Que és un altre 
debat en el qual les diferències són notables.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, moltes gràcies per la seva felicitació, hi ha alguna altra intervenció? 
No? Doncs com que és un donar compte, tampoc es posa a votació.” 
 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament resta assabentat de l’acord següent: 

             
 Identificació de l’expedient  
 
Expedient núm. 12/2013 relatiu a la presentació al Ple dels informes de 
Tresoreria sobre el compliment de la legislació en matèria de morositat 
corresponents a l’any 2013.   
 
DICTAMEN 
 
Antecedents  
 
La Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’establien mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials va incorporar el que es 
disposava a la Directiva 2000/35/CE del Parlament Europeu i del Consell. 
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Cinc anys després de l’entrada en vigor de la Llei 3/2004, va esdevenir 
necessari adaptar la legislació als canvis que s’han produït en l’entorn 
econòmic.  En aquest sentit, la Llei 15/2010, de 5 de juliol, modificava l’anterior 
legislació tant en l’àmbit de la morositat per a operacions comercials entre 
empreses espanyoles com en el sector públic. 
 
Concretament, per a les administracions públiques es van reduir els terminis de 
pagament a un màxim de trenta dies a partir de l’1 de gener de 2013. 
 
Així mateix, les administracions públiques estan obligades a presentar un 
informe trimestral sobre el compliment dels terminis previstos en la legislació 
per al pagament de les obligacions de cada Entitat Local que ha d’incloure 
necessàriament el número i quantitat global de les obligacions de les quals 
s’estigui incomplint el termini. 
 
L’informe que es presenta correspon al segon trimestre de l’any 2013 i inclou la 
informació preceptiva separada en cinc apartats: 
 
a) Pagaments realitzats en el trimestre. 
 
b) Interessos de demora pagats en el període. 
 
c) Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del 
trimestre. 
 
d) Factures o documents justificatius que al final del trimestre, hagin 
transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el registre de 
factures i no s’hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement de 
l’obligació. 
 
e) Informe resum per a Tutela financera dels Ens Locals de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
De les dades que consten en aquests estats se n’extreuen les següents 
conclusions: 
 
• El període mitjà de pagament ha disminuït respecte al primer trimestre 

de 2013 situant-se en 26,41 dies de mitjana i, per tant, es troba dins del 
termini legal de pagament que, per l’any 2013, és de 30 dies. Durant aquest 
trimestre s’ha canviat la planificació de pagaments. Un cop aprovades les 
factures els pagaments s’han fet de forma immediata. Aquest canvi, 
juntament amb la manca de tensions de tresoreria, han estat els aspectes 
clau en aquesta reducció.   
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• El nombre de pagaments realitzats durant aquest trimestre que han 
excedit el període legal de pagament ha sofert un important increment 
respecte a l’anterior trimestre. Bàsicament es tracta de pagaments que van 
aturar la seva tramitació degut a diferents motius i que durant aquest 
trimestre han resolt la seva situació. Tot i que el nombre de documents és 
un 59 % més elevat que els que corresponien al primer semestre, en import, 
el signe és diferent. Durant el primer trimestre es va pagar un volum de 
387.972,23 euros fora de termini i, en canvi, en el segon trimestre l’import 
total dels documents pagats fora de termini ha estat d’un 26,31 % inferior, 
285.895,69 euros.  
 

• A finals del primer trimestre de 2013, hi havia 29 documents pendents de 
pagament que havien sobrepassat el termini legal de 30 dies. La majoria 
d’aquests documents han resolt la seva situació. No obstant això,  a finals 
del segon trimestre són 56 els documents que no estan pagats i ja han 
sobrepassat el termini legal de pagament. Aquest increment respon a 
diversos motius entre els que destaquen els endarreriments en la gestió de 
les factures d’alguns serveis i la manca de certs tràmits previs a l’aprovació 
de les factures.   

 
Si bé aquest increment de documents és important, cal destacar que els 
imports no són elevats i, per això no es penalitza excessivament el període 
mitjà del pendent de pagament excedit. 
 

Aquesta informació ha de ser tramesa al Ministeri d’Economia i al Departament 
d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya vist que l’Estatut 
d’Autonomia li atribueix la tutela financera de les entitats locals territorials. 
 
Fonaments de dret 
 
Directiva 2000/35/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 29 de juny de 
2000, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials. 
 
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials. 
 
Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004. 
 
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Reial Decret Llei 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de recolzament a 
l’emprenedor i d’estímul al creixement i de la creació d’ocupació. 
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Resolució de la Generalitat de Catalunya ECO/1406/2011, d’1 de juny, per la 
qual es modifiquen els annexos de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre 
procediments en matèria de tutela financera dels ens locals. 
 
Conclusions 
Per tal de donar compliment a la legislació vigent, l’Ajuntament de Caldes de 
Montbui ha de presentar al Ple de la Corporació informes de tresoreria 
trimestrals sobre el compliment de la legislació en  matèria de morositat així 
com transmetre’ls al Ministeri d’Economia i al Departament d’Economia i 
Coneixement de la Generalitat de Catalunya. 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer.  Donar compte al Ple dels informes de tresoreria corresponents al 
segon trimestre de l’any 2013 que consten en l’expedient, sobre el compliment 
dels terminis previstos en la Llei 15/2010 per al pagament de les obligacions de 
les Entitats Locals. 
 
Segon. Trametre els esmentats informes al Ministeri d’Economia i al 
Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
6.  MOCIONS 
 
6.1 MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC I DE CIU 
AL PLE DE L’AJUNTAMENT D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL DRET 
A DECIDIR. 
 
L’alcalde llegeix literalment la moció. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Bé, com sempre fem amb les mocions passem primer la paraula als grups que 
la presenten, per Esquerra Republicana la defensaré jo mateix. 
 
Com vostès saben, el nostre país està immers en un procés que té una base 
absolutament democràtica i que troba la seva legitimitat en la llibertat 
d’expressió i la llibertat d’opinió col·lectiva de tots els pobles i totes les nacions 
del món. 
El que volem és fer efectiu el principi, la màxima segons la qual el futur polític 
de tota nació, de tot país ha de dependre de la decisió majoritària de les 
persones que viuen en aquest país. I no hi ha millor manera de conèixer l’opinió 
i l’expressió majoritària al voltant del futur polític d’un país que fent una 
consulta, que fent un referèndum, que preguntar directament a la seva gent. 
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Per tant, és important que a partir d’aquesta primera reunió constitutiva del 
Pacte Nacional pel Dret a Decidir s’hi sumin moltíssimes entitats i moltíssims 
ajuntaments del nostre país, perquè serà un senyal, un altre senyal. Un senyal 
més que darrera de la reivindicació del Dret a Decidir hi ha una part molt, molt, 
molt important de tot un país. 
Les enquestes diuen que entre el 75 i el 80% de la població entenen i defensen 
la necessitat d’exercir el Dret a Decidir com a dret bàsic en tota democràcia i 
ara això s’ha de reflectir en un llistat enorme d’entitats i ajuntaments que ens 
adherim a aquest pacte nacional que pretén precisament demostrar que 
existeix aquesta amplíssima base social a favor d’un Dret a Decidir que 
després ens pot portar a resultats diferents. 
A nosaltres, al nostre grup polític ens agradaria que fos el mecanisme a través 
del qual poguéssim arribar a la independència del nostre país, de constituir un 
estat propi per Catalunya i, per tant, assolir la llibertat nacional. Però aquest és 
un altre estadi. En aquest moment el que estem defensant és poder exercir 
aquest dret  democràtic i, per tant, poder ser consultats sobre el futur polític.  
I aquí tothom pot defensar la seva opció, evidentment de futur polític pel nostre 
país, n’hi ha molts, tots són legítims. Evidentment el projecte que gaudeixi de 
més suport, d’una majoria més àmplia, és el projecte que hem d’acabar 
implementant com a societat, com a país i, per tant, les institucions legitimades 
del país, per tal de prendre les decisions necessàries, si aquesta és la voluntat 
majoritària -com creiem- serà acabar proclamant la independència de 
Catalunya. 
El nostre Ajuntament, com no pot ser d’altra manera, s’adherirà avui a aquest 
Pacte Nacional pel Dret a Decidir. Serem dels primers a fer-ho i aquí vull 
recordar la trajectòria dels darrers anys del nostre Ajuntament a l’hora 
d’impulsar, d’aprovar mocions i d’impulsar des de la nostra modèstia tot aquest 
procés que ens ha de portar a poder efectuar aquesta consulta, o no.  
Perquè sabeu que no està clar que es pugui efectuar aquesta consulta, tot i 
que nosaltres  farem tot el que sigui possible i més perquè la consulta es pugui 
dur a terme. En qualsevol cas, des d’aquest ajuntament hem fet, hem dut a 
terme moltes actuacions, hem pres decisions, hem aprovat mocions a favor del 
dret a decidir, a favor del dret a l’autodeterminació i també a favor de la llibertat 
del nostre país. Per tant, és absolutament lògic que avui, que aquesta moció 
està passant per la majoria de plens dels municipis del nostre país, vegi la llum 
verda en aquest ajuntament, que és l’ajuntament d’un poble que vol també 
poder expressar-se lliurement, democràticament sobre el futur polític del nostre 
país. 
Tot seguit passaria la paraula al grup de Convergència i Unió, senyora Taulats.” 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Molt bé, moltes gràcies, seré molt breu perquè a més a més el text està 
consensuat per l’Associació de Municipis per la Independència, per altres 
institucions vinculades en aquest procés, i per tant poc hi ha més a dir, ja que el 
contingut expressa la voluntat majoritària. 
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Només fer molt d’èmfasi en un fet que ens assembla molt important, que és 
que el Pacte Nacional pel Dret a Decidir és un punt de trobada i de participació 
de tots els agents i institucions Catalanes i que sobretot ha de permetre un 
procés democràtic i transparent, i també de respecte cap a la pluralitat 
d’opcions a través de la deliberació i el diàleg en el sí de la societat Catalana. 
Perquè l’objectiu principal que té és el pronunciament que en resulti d’aquest 
exercici del Dret a Decidir, que sigui l’expressió majoritària de la voluntat del 
poble. Aquest és l’objectiu, que el poble pugui trobar la manera de fer arribar el 
seu futur, de poder-lo decidir lliurement, gràcies.” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“Gràcies, bona tarda, bé en tot cas vull manifestar que el nostre grup votarà a 
favor d’aquesta moció, com hem fet amb aquelles mocions que anaven 
encaminades a la possibilitat de donar la possibilitat al poble Català d’opinar 
sobre el seu futur, sigui en aquest tema o en qualsevol altre. Creiem fermament 
en la participació democràtica. 
Ara bé, el que ens preocupa especialment d’aquest procés, no és el procés en 
sí, sinó com quedarà Catalunya després d’aquest procés que s’ha engegat. 
Ens preocupa especialment si aquesta Catalunya, sigui qui sigui el resultat 
d’aquest procés, té uns governants que es preocupen més de Suïssa que de 
Catalunya,  més de les seves butaques que dels seus veïns i veïnes.  
Aquest és realment el tema preocupant. La capacitat d’opinar, decidir sobre el 
futur del nostre país, crec que ha d’estar a les mans de tots els Catalans i 
Catalanes, gràcies.” 
 
Pren la paraula la senyora Romano: 
“Bé, nosaltres en aquest cas, com ja venim fent amb les mocions d’aquest 
tarannà polític, no les entrarem a valorar, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“Bé, avui no li valoraré la seva “no valoració”. El Dret a Decidir com diem ara el 
dret d’autodeterminació, és un dret llargament reivindicat del qual els pobles i el 
poble Català és inalienable. Altra cosa és que el puguem, l’haguem pogut fer o 
no, però l’exercici d’aquest dret ens ha de permetre construir una societat més 
justa, igualitària i solidària.  
Per tant, estem totalment d’acord amb la moció. La votaré a favor, naturalment, 
amb aquests objectius de cercar una societat, repeteixo, més justa, igualitària i 
solidària, lluny del joc del capitalisme i dels poders fàctics que ens tenen 
ofegats en aquest país des de fa molt temps, però si això es resol amb la 
independència, doncs fantàstic, si es resol amb un altre model que permeti, 
com a mínim, aquestes tres premisses, doncs també.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, gràcies, doncs passarem a la votació d’aquesta moció.” 
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En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  dels presents 
[15 vots favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); de CIU (3); 
del PSC (2) i d’ICV-EUiA (1); i 1 abstenció del PPC (1)], ACORDA aprovar la 
moció, essent aquesta la següent: 
   
El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat 
democràticament la voluntat d’autogovernar-se, amb l’objectiu de millorar el 
progrés, el benestar i la igualtat d’oportunitats de tota la ciutadania, i per 
reforçar la cultura pròpia i la seva  identitat col·lectiva. 
 
Davant l’actual situació de bloqueig polític, financer, social, cultural i lingüístic 
de Catalunya en el si de l’Estat Espanyol, el poble de Catalunya i les seves 
institucions han expressat la voluntat de decidir el futur polític de Catalunya a 
través de diverses formes: les manifestacions massives del 10 de juliol de 2010 
sota el lema «Som una Nació, nosaltres decidim» i la de l’11 de setembre de 
2012 sota el lema «Catalunya nou Estat d’Europa», la resolució del Parlament 
de Catalunya, de data 27 de setembre de 2012, la qual constatava la necessitat 
que el poble de Catalunya pogués determinar lliurament i democràticament el 
seu futur col·lectiu mitjançant una consulta, la Declaració de sobirania i el dret a 
decidir del poble de Catalunya adoptada pel Parlament el passat 23 de gener 
de 2013. 
 
El dia 26 de juny de 2013, es va constituir, al Parlament de Catalunya, el Pacte 
Nacional pel Dret a Decidir, una cimera que vol facilitar la participació de la 
societat civil en el procés cap a la celebració d’una consulta sobre el futur 
polític de Catalunya. A aquesta reunió constituent, presidida pel president de la 
Generalitat, Artur Mas, hi van ser presents una quarantena de persones en 
representació de partits polítics, associacions municipalistes i entitats culturals, 
cíviques, ciutadanes, empresarials i sindicals. 
 
El dret a decidir és un objectiu de país i, com a tal, ha de buscar el compromís i 
la corresponsabilitat de tots els agents per tal que se’l facin seu i impulsin 
l’expressió democràtica de tots els catalans i catalanes el dia que es celebri la 
consulta. Aquest suport majoritari és el que donarà legitimitat al procés i té la 
seva base en la llibertat d’expressió de qualsevol poble recollida en tots els 
tractats internacionals. 
 
El dret a decidir garanteix un procés democràtic, transparent i de respecte a la 
pluralitat d’opinions de la societat. El pronunciament del poble de Catalunya ha 
de ser, única i exclusivament, l’expressió majoritària de la voluntat dels seus 
ciutadans i ciutadanes.  
 
 
Per tot això, els grups municipals d’ERC i de CiU proposen al Ple Municipal els 
següents  ACORDS: 
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1- Adherir-se al PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIR a través de la 
Plataforma www.dretadecidir.cat 
 

2- Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es 
sumin també a aquest procés democràtic de l’exercici al dret a decidir  i 
a la celebració d’una consulta sobre el futur polític de Catalunya. 
 

3- Enviar aquesta moció a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de 
Catalunya i a l’Associació de Municipis per la Independència.  

 
 
6.2  MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC, DE CIU I 
DEL PSC AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE SUPORT ALS CLUBS I 
ENTITATS ESPORTIVES CATALANES DAVANT L’ACCIÓ D’INSPECCIÓ DE 
TREBALL. 
 
L’alcalde llegeix literalment la moció. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Per la defensa d’aquesta moció, passo en primer lloc la paraula a la regidora 
Montserrat Grau.” 
 
Pren la paraula la senyora Grau: 
“Bé, bona nit a tothom, avui presentem aquesta moció conjuntament, fet que 
demostra la importància i la preocupació que tenim envers aquest tema. 
És un tema que ens afecta a tots, i sobretot a les entitats esportives Calderines, 
ja que el govern espanyol amb la Conselleria d’Empresa i Treball al davant, 
demanen regularitzar totes les relacions laborals. Això vol dir: les dietes, els 
desplaçaments, el que cobra un monitor... Per tant, qualsevol relació 
econòmica ja és una relació laboral, tant és la quantia. Això vol dir un 40% 
d’increment de la despesa sobre el cost actual dels sous. Aquest fet fa perillar 
totes les entitats esportives, la seva supervivència, ja que collarà a tots els 
clubs en època de crisi i les posarà al límit. 
S’ha arribat a un acord en què hi ha un període de regularització voluntària i és 
fins aquest setembre, però un acord és per dues parts, i aquí els clubs no en 
treuen pas cap benefici. 
Les inspeccions van començar en els clubs de waterpolo i de futbol, i a partir 
del setembre es tornaran a reprendre, un cop passat aquest període de 
presentació voluntària. I tindran un efecte retroactiu de quatre anys. 
Per què el govern espanyol des de la Direcció General d’Inspecció de Treball i 
Seguretat Social fa aquesta pressió sobre Catalunya?  
Està molt clar que des d’Esquerra Republicana de Catalunya estem totalment 
en contra d’aquestes mesures. Avui mateix s’ha fet pública la notícia que des 
del Congrés dels Diputats s’està intentant arribar a un acord amb els diferents 
grups per tal de solucionar aquesta problemàtica amb l’aprovació de la Llei 
d’emprenedors. 

http://www.dretadecidir.cat/
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Per tant, donem tot el nostre suport a les entitats esportives Calderines i per 
això hem presentat aquesta moció.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, per Convergència i Unió, fem-ho de més a menys, senyora Taulats.” 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Molt bé, moltes gràcies, ho deia perquè com que l’havíem presentat 
conjuntament tant feia l’ordre, vull dir que també anàvem a cedir la paraula. 
Serem molt breus, a banda que és una moció que la presenten molts grups, 
crec que, a més a més, ja es va manifestar a la Comissió Informativa el suport 
unànime de tots els grups municipals cap a les entitats esportives, crec que 
aquest és un fet molt important i que ens hem de sentir orgullosos. 
Només voldríem també clarificar que la inspecció pròpiament, la inspecció de 
Treball i la Seguretat Social depèn de l’estat espanyol i lamentem 
profundament que només s’hagin produït aquest tipus d’inspeccions a 
Catalunya i no s’hagin produït en cap altra comunitat. 
També volem donar suport a les entitats esportives i també als entrenadors i 
monitors de base i amateur ja que el seu paper és molt important per a la 
supervivència del sistema esportiu català, ja que contribueix a l’educació amb 
valors, l’adquisició d’hàbits saludables, a la integració i a la cohesió social. 
L’estructura esportiva a Catalunya es sustenta gràcies a moltes persones que 
de manera voluntària i altruista fan que es pugui tirar endavant l’activitat diària 
de l’esport. 
Per tant des del nostre grup municipal els hi voldríem donar suport i, a més a 
més, posar-nos a la seva disposició i entenc que l’Ajuntament també fa el 
mateix, amb tots els dubtes que tinguin en relació amb com fer front a aquesta 
situació, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor Ortega: 
“Gràcies senyor alcalde, bona tarda. Tinc poc més que afegir, només dir que 
trobem totalment injust i fora de lloc aquest intent de controlar aquests clubs, 
perquè jo crec que aquí no s’ha entrat a valorar la gran labor social que fan els 
clubs. La prova la tenim a Caldes. A Caldes, potser pel cap baix igual som a 
prop de tres mil nens que fan esport als clubs Calderins, si aquestes ordres 
arribessin al seu fi i els clubs haguessin de portar a l’Ajuntament les claus i els 
papers dels clubs, què és el que podria passar? És el que ens arrisquem que 
pugui passar, que la gent que porta els clubs són gent que altruistament  
dediquen les seves hores del seu temps a fer que els nens facin esport. I el risc 
és molt gran i creiem que és totalment fora de lloc, gràcies.” 
 
Pren la paraula la senyora Romano: 
“Per la nostra part en aquest cas votarem favorablement. Entenem que els 
clubs fan una bona feina en els pobles, que els nostres nens aprenen molta 
disciplina i aprenen molt i creiem que aquesta situació s’ha de regular des de la 
Generalitat i des de l’Estat Espanyol, gràcies.” 
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Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“Assumeixo en la seva totalitat tot el que s’ha dit i el contingut de la moció, no 
repetiré res, per tant també votaré que sí.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, gràcies, doncs passem a la votació.” 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat  dels presents [16 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); de CIU (3); del PSC 
(2); del PPC (1); i d’ICV-EUiA (1)], ACORDA aprovar la moció, essent aquesta 
la següent: 
 
   
El sistema esportiu té una de les seves bases en el voluntariat, sense el qual 
no es podria entendre l’existència de més de 8.200 clubs, 69 federacions i 
600.000 llicències federatives només a Catalunya, que constitueixen la més 
ampla xarxa sectorial existent i articula un tramat d’entitats escampat per tot el 
país que, que darrera l’activitat específicament esportiva, aplega i desenvolupa 
en el sentit més ampli, valors humans, socials i culturals que constitueixen un 
patrimoni de valor immesurable.  
 
La significació del voluntariat en el sector esportiu està legalment reconeguda a 
l’article 4 de la Llei 6/1996 de 15 de gener del Voluntariat a l’identificar les 
activitats esportives com d’interès general. A la vegada, les federacions 
esportives esdevenen la màxima expressió qualitativa d’aquesta xarxa 
esportiva i, com a tals, són legalment entitats d’utilitat pública i d’interès social. 
També els membres associats d’aquesta gran xarxa esportiva, bé a títol 
individual bé com entitats -en el cas de les federacions- comparteixen pel fet 
d’associar-se la voluntat altruista i d’interès general que defineix el moviment 
esportiu. 
 
Darrerament, actuacions de la Inspecció de Treball i de la Seguretat Social  
sobre entitats esportives catalanes han aixecat una gran preocupació, tant per 
la greu repercussió econòmica que amenaça la supervivència de les mateixes 
entitats, com –i sobretot- per la generalització de les mateixes al conjunt del 
sistema esportiu al no tenir en compte una clara divisió entre activitats 
voluntàries i activitats professionals.  
 
Cal dir que, malgrat l’aprovació de la Llei 6/1996 de 15 de gener de Voluntariat  
les previsions legals existents d’exclusions del règim de la seguretat social de 
l’Estatut dels Treballadors i de la Llei General de la Seguretat Social són 
genèriques, quan no indeterminades, i permeten les més variades 
interpretacions d’acord amb la casuística de cada situació. 
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Més enllà d’actuacions aïllades o esporàdiques determinades per 
esdeveniments esportius puntuals, no existeixen criteris clars, ni legals ni 
administratius, per a determinar amb seguretat quan comença una relació 
laboral o professional, de la qual es derivi l’obligació d’estar afiliat a un  o altre 
règim de la Seguretat Social o quan, pel contrari, es donen els requisits per 
entendre’s que hi ha una clara exclusió d’aquesta obligació d’afiliació atès el 
caràcter benèvol del servei. 
 
Aquesta manca de criteris clars fa que l’exclusió al règim de la Seguretat Social 
deixi de ser sistemàtica i esdevingui casuística pertorbadora. Així el que seria 
l’aplicació d’un sistema normatiu format per un conjunt de factors determinats 
legalment es redueix  pràcticament a  l’existència o no d’un sol criteri: la 
retribució pel servei prestat.   
Aquesta manera d’actuar suposa deixar de costat i no tenir en compte els altres  
criteris legals –llibertat, actuació altruista i solidària, subscripció d’un contracte 
de voluntariat- que en la seva accepció més general constitueixen les bases de 
les relacions de les persones i entitats que formen el sistema esportiu.   
 
Un sistema esportiu que té innegablement un valor social i cívic que els 
ajuntaments no podem deixar perdre. En el dia a dia dels municipis es 
comproven els efectes positius que s’aconsegueixen aplicant la justícia social 
que es deriva de la tasca universalitzadora realitzada des d’aquests clubs i 
entitats, que posteriorment es trasllada a les xarxes socials de barris i, sobretot, 
en els segments desafavorits de la societat. L’esport de base, més enllà dels 
motius purament saludables, competitius o relacionals, aconsegueix un efecte 
sorprenent per compensar les desigualtats econòmiques o socials dels infants i, 
per tant, té un efecte reparador i normalitzador que, a la llarga, contribueix a 
configurar societats més madures i més equilibrades. 
 
Mantenir viva aquesta estructura d’esport de base és el que permet situar 
l’esport català com un dels eixos centrals i referencials que defineixen i 
configuren el país, a través de tot l’entramat municipal adreçat sobretot a 
infants i joves, i a través de tot l’engranatge de les Federacions, que coordinen i 
aglutinen les diverses possibilitats d’aquestes pràctiques de base. 
 
Per tots els motius exposats anteriorment, els grups municipals d’ERC, de CiU i 
del PSC proposen l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER. Instar el Govern de l’Estat a adoptar les mesures administratives i 
interpretatives necessàries a fi que, d’acord amb les previsions de l’art. 1.3.d de 
l’Estatut dels Treballadors, l’article 98.a de la Llei de la Seguretat Social i la Llei 
6/1996 de 15 de gener de Voluntariat, es delimitin amb claredat les exclusions 
als règims d’afiliació a la seguretat social de les persones que presten serveis 
en entitats sense ànim de lucre que persegueixen objectius d’interès general i 
són membres de les mateixes, per entendre’s de caràcter benèvol o de 
voluntariat. 
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SEGON. Exigir a  la Conselleria d’Empresa i treball la creació d’una taula de 
treball amb la representació de la  Secretaria de l’Esport, les entitats 
municipalistes (FMC i AMC),  la UCEC (Unió de Consells Esportius de 
Catalunya, i la UFEC (Unió de Federacions Esportives de Catalunya),  per 
cercar formules per regular el voluntariat esportiu.  
 
TERCER. Instar al Govern de la Generalitat a la negociació amb el govern de 
l'estat d'una modificació de la legislació, que afecta a tot l’Estat , en matèria de 
cotització i liquidació dels drets de la seguretat social en  l'esport amateur i el 
voluntariat esportiu. 
 
QUART. Instar al Consorci Inspecció de Treball i Seguretat Social de Catalunya 
a suspendre les actuals actuacions de la Inspeccció de Treball i de la Seguretat 
Social fins que, com a resultat d’aquest diàleg amb el món esportiu, es 
determinin el conjunt d’indicadors clars que delimiten i separen una actuació 
laboral o professional, d’una actuació benèvola o voluntària.  
 
CINQUÈ. Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament 
de Catalunya i del Congrés espanyol, a la Secretaria General de l’Esport de la 
Generalitat de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a 
la Federació de Municipis de Catalunya, així com a la Presidència del Govern 
espanyol, al Ministerio de Empleo y Seguridad Social i al Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte i a les entitats esportives de Caldes de Montbui. 
 
 
6.3  MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC AL PLE DE 
L’AJUNTAMENT SOBRE LA SITUACIÓ ACTUAL DELS JOVES A 
CATALUNYA. 
 
L’alcalde llegeix literalment la moció. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Per defensar la moció, passo la paraula a la senyora Coll.” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“Moltes gràcies, aquesta moció l’hem presentat a petició, com us vàrem 
informar a la Comissió Informativa, de la Joventut Socialista de Catalunya ja 
que a instàncies també de la JSC va ser que el grup parlamentari Socialista va 
instar que el Parlament celebrés aquesta setmana. Ahir i avui s’ha portat a 
terme un Ple monogràfic sobre  la situació de la joventut de Catalunya i el seu 
futur. 
Vull dir que és important enfocar la visió política de la situació que estan patint 
els nostres joves. Amb aquest objectiu voldríem que es valoressin els efectes 
de la crisi en els joves i poder-los abordar amb polítiques específiques per fer-li 
front.  
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Els efectes de la crisi econòmica i les conseqüències derivades de la gestió 
dels governs de dretes, tant a Catalunya com a Espanya, s’estan acarnissant 
sense límits ni seny en el col·lectiu de joves, sense oportunitats de feina, sense 
possibilitats d’estudiar i sense capacitat econòmica per emancipar-se. Els joves 
s’han convertit en un dels col·lectius més vulnerables, han estat víctimes 
principals d’un mercat laboral inestable, caracteritzat per la seva precarietat i 
temporalitat, i més encara amb la reforma laboral del PP aprovada de forma 
còmplice amb CiU. La moció parla de dades de l’atur a Catalunya per part dels 
joves, 264.200 joves estan a l’atur i d’aquests, només un 16’8% reben prestació 
o subsidi. 
Per tant, la precarietat s’està convertint en una manera de viure dels nostres 
joves. Mentre les polítiques d’ajut i suport a les persones en situació d’atur són 
pràcticament inexistents, els joves encara ho pateixen d’una forma més greu. 
A més a més tenim l’increment de les taxes universitàries que s’han 
incrementat més d’un 66%. La imposició de taxes per la formació professional  
-360 euros- i la disminució de les beques que han baixat un 78%, per tant 
minven la igualtat d’oportunitats en l’accés dels estudis superiors per part dels 
joves i les joves catalanes. 
No només es deixa fora de la xarxa educativa a milers de joves minvant les 
seves perspectives de futur professional i personal, sinó que s’està degradant 
progressivament el sistema educatiu com a servei públic de qualitat, menys 
mestres, massificació d’estudiants i precarització laboral. 
L’eliminació de la renda bàsica d’emancipació -de la mà del govern del PP amb 
el beneplàcit de CiU- ha obligat a molts joves a tornar a casa els seus pares 
incrementant la manca de perspectives i posant fre als seus plans de vida. 
La taxa d’emancipació jove de 16 a 29 anys ha caigut fins al 25’5%, estem al 
límit. Estem davant d’una urgència nacional i cal situar la situació dels joves en 
el centre del debat polític i públic per trobar solucions immediates i efectives, 
implicar a tots els sectors socials i econòmics del país en la lluita contra 
aquesta situació. Milers de joves no tenen oportunitats al seu abast i malden 
per no caure en l’exclusió social mentre més de 15.000 ja han abandonat el 
país.  
Catalunya s’està convertint en una exportadora de joves professionals 
qualificats. Mentre sembla que el govern no s’amoïna per aquesta pèrdua de 
talents i d’inversió. 
Els i les socialistes tenim l’obligació de denunciar tot allò que s’està fent 
malament i tot allò que no s’està fent, però també s’ha d’oferir alternatives i 
propostes per canviar la situació dels joves catalans. I, per tant, arran d’això 
vàrem sol·licitar la cimera econòmica social en la qual volíem que tractessin 
entre d’altres coses el Pla de xoc contra l’atur juvenil. Volem compromisos 
concrets amb partides concretes, en temes d’educació, ocupació, habitatge. 
S’ha aconseguit que el Parlament aprovés 75 milions d’euros per a la beca 
Quedat a Catalunya i 150 milions d’euros més pel Pla de xoc contra l’atur 
juvenil. Aquestes són propostes concretes per lluitar contra aquesta situació tan 
greu i alarmant.  
D’altra banda, i en la línea de necessitat de regeneració democràtica que venim 
reclamant des del PSC, volem millorar també la qualitat democràtica dels i les 
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joves, demanant que els majors de setze anys tinguin plena capacitat política i 
puguin exercir el dret a vot. Els joves tenen les seves obligacions i també han 
de tenir els seus drets com la resta de la ciutadania. 
El joves no només volen l’esperança, sinó el compromís, l’acció i la necessitat  
-a curt termini- de tenir l’oportunitat de formació i de trobar feina. Estem parlant 
d’una generació que no només és el nostre futur, sinó que és el nostre present i 
necessita respostes i no esperança. Tenim joves amb ganes, creativitat i 
energia. Fem que els nostres joves puguin desenvolupar les seves vides 
plenament perquè aquesta és la via per desenvolupar-nos com a país, gràcies.” 
 
Pren la paraula la senyora Aznar: 
“Bona nit, quan parlem d’atur juvenil estem posant sobre la taula dades, taxes, 
màxims històrics, però parlem també de drets. El dret al treball i el dret a la 
dignitat de poder afrontar el present i el futur pels mitjans propis amb benefici 
de les persones i de la mateixa societat. 
L’atur és una ferida oberta que pateixen tots els col·lectius més vulnerables, és  
en concret l’atur del grup de les persones joves que afecta de manera 
irreversible al present i el futur, tant d’aquest col·lectiu com el de la societat en 
general. Són necessaris i urgents canvis en el model econòmic, polític i social 
per poder tornar a engegar una societat més justa i equitativa, que sigui capaç 
d’oferir oportunitats de canvi a totes aquelles persones, que avui per avui, 
tenen les portes tancades per diferents motius, per poder donar un gir cap a 
l’esperança a les seves vides. 
La situació laboral de les persones joves posa en qüestió les polítiques 
d’ocupació que ha portat a terme per part de l’Estat Espanyol des del 
començament d’aquesta anomenada crisi. 
Per les xifres sembla ser que no s’han pres les mesures necessàries per 
aconseguir que aquesta generació de joves, que són el pilar únic de la societat 
del futur més proper, pugui desenvolupar-se amb garanties d’èxit. No per tòpic 
deixa de ser més real que el nostres fills viuran pitjor que nosaltres. El nostre 
llegat està ple d’incongruències i despropòsits, de falta de previsions i fins i tot 
de falta d’interès. Però, per tot això, posem fil a l’agulla i comencem entre tots, 
perquè és cosa de tot l’entramat social crear les condicions que puguin fer 
possible que la realitat d’aquest canvi es porti a terme, que faci possible un nou 
contracte social amb el jovent, que creï oportunitats i doni eines per millorar els 
mecanismes que ajudin a la igualtat d’oportunitats.  
Ens calen les eines i recursos d’un estat per garantir les oportunitats a la 
població juvenil i a la ciutadania en general. La lluita nacional i la social van 
íntimament lligades. 
Només un país lliure de les lligadures de l’Estat Espanyol serà el mitjà que ens 
obri el camí cap a l’esperança i que ens donarà les eines polítiques per poder 
crear unes noves perspectives de futur que han de contribuir a invertir les 
dinàmiques actuals.  
 
És per això que des d’Esquerra Republicana defensem el Dret a Decidir com a 
primer pas per poder assolir els objectius polítics i socials que la societat 
sencera demana. Un d’ells és acabar amb la lacra de l’atur de tots els 
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segments de la població, entre ells el dels joves. Tal i com va exposar la 
diputada Marta Vilalta al Ple monogràfic d’ahir, Esquerra Republicana proposa 
diversos eixos de resolució amb una visió transversal. Polítiques actives 
d’ocupació, polítiques d’auto ocupació, emprenedoria i cooperativisme. 
Propostes per lluitar contra la precarització i la millora de les condicions 
laborals del jovent, formació, exili juvenil, propostes sobre emancipació juvenil 
incloent mesures de la garantia d’accés a un habitatge digne, sobre mobilitat, 
cultura, salut, qualitat democràtica i participació juvenil, associacionisme i 
voluntariat, model de país i model productiu. 
Exposat tot això, Esquerra Republicana donarà suport a aquesta moció i votarà 
a favor.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, per Convergència i Unió la senyora Taulats.” 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Moltes gràcies, nosaltres volíem expressar que estem totalment d’acord amb 
el contingut de la moció. És cert que el contingut de la moció respon al principi 
de “pensar globalment” i nosaltres atenent que les darreres setmanes s’està 
treballant també amb les joventuts dels partits polítics de Caldes de Montbui en 
el Pla de Joventut. També faríem un prec, que no cal que consti en els acords 
de la moció, però seria que poguéssim dedicar l’últim trimestre d’aquest any 
2013 a treballar aquest tema, el tema de joventut.  
Així doncs, recollir el que s’ha aportat en el Pla de Joventut i ser capaços, tots 
junts, de transformar-ho en polítiques i iniciatives concretes de cara al 2014 per 
respondre al principi que acompanya al de “pensar globalment” en “actuar 
localment”, perquè nosaltres també podem fer aportacions des del nostre petit 
marge de maniobra local, i aproximar-nos i donar resposta als nostres joves. 
Per últim també, manifestar un bri d’esperança en el sentit que moltes vegades 
diem que els nostres joves viuran pitjor que nosaltres i jo crec que l’error és que 
hi ha hagut una generació que ha construït el concepte de viure bé, i aquest no 
és el concepte que volem. Segurament els que estaven equivocats era aquesta 
generació que va decidir que viure bé estava acompanyat amb més temes de 
propietats, de diners i poques coses de valor i de sentiment de comunitat, no? I 
això també ho hem de canviar. Justament alguna de les coses positives que 
podem treure d’aquesta situació és canviar el concepte del viure bé i entendre 
més el valor de les persones i la seva aportació a la societat, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, pel Partit Popular la senyora Romano.” 
 
Pren la paraula la senyora Romano: 
“Bé, en aquest cas estem d’acord amb tota la moció que s’ha presentat en el 
Plenari. El que és real, jo no entraré a dir qui té la culpa, si el govern 
d’Espanya, si el govern de la Generalitat, però la realitat és la que és. Els 
nostres joves ho tenen difícil, també estic segura que se’n sortiran, però sí que 
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hem de posar fil a l’agulla també des dels ajuntaments i ajudar a les nostres 
generacions futures, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, senyor Olóndriz.” 
 
Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“Jo també votaré a favor de la moció, no afegiré res del que s’ha dit. Voldria fer 
un apunt des de la meva òptica que amb els joves no hem de donar-los  
resposta, no hem d’escoltar als joves, no hem de fer coses pels joves. Els joves 
han de tenir i són ciutadans del mateix grau, de la mateixa qualitat i de la 
mateixa importància que els que ja tenim una edat, no?  
Per tant, no hem de fer coses per ells, sinó que han de ser ells els que 
s’apoderin com totes les edats de la societat, de les seves coses i les puguin 
tirar endavant, és més una qüestió de visió de la qüestió que no pas d’entrar a 
matissar res de la moció. 
La mateixa visió jo l’aplicaria als nens, no solsament als joves, sinó als nens. 
Hem de considerar-nos tots ciutadans de Caldes, des que som, pràcticament 
des que naixem fins el final, perquè la ciutat la fem entre tots a totes les edats, 
perdoneu.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, gràcies, doncs passem a la votació d’aquesta moció.”              
 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat  dels presents [16 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); de CIU (3); del PSC 
(2); del PPC (1); i d’ICV-EUiA (1)], ACORDA aprovar la moció, essent aquesta 
la següent: 
   
Les dades sobre la situació laboral de les persones joves a Catalunya posa de 
manifest la precària situació que pateix la joventut, convertint-los en un dels 
col·lectius més vulnerables enfront la dramàtica situació que ha generat la crisi 
econòmica. 
 
La taxa d'atur entre els i les joves de 16 a 24 anys actualment a Catalunya és 
d'un 52,7%, arribant a un nou màxim històric. L’atur entre la població de 16 a 19 
anys arriba fins al 77,3%. A Catalunya hi ha 264.200 joves d’entre 16 i 29 anys 
a l’atur. L’atur de llarga durada pels joves de 16 a 29 anys és del 18,8%, el que 
representa només una mica menys de la meitat del total joves aturats (39,9%). 
L’atur de llarga durada afecta més als joves (18,8%) que als adults (12,7%), 
deixant de ser un fenomen exclusiu dels majors de 45 anys. 
 
Però l’anàlisi de la realitat va més enllà de les dades periòdiques de l'Enquesta 
de la Població Activa (EPA) i és que darrere d'aquestes dades hi ha joves en 
risc d'exclusió laboral desencadenant en exclusió social, veient minvades les 
seves possibilitats d'emancipació. Segurament la generació millor preparada de 
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la història és, avui en dia, una generació hipotecada de per vida. 
 
Davant d'aquesta situació d'emergència nacional, el Parlament de Catalunya ha 
acordat la celebració d’un ple monogràfic sobre la situació de la joventut a 
Catalunya. Aquesta petició va ser refermada, també, a través d'una resolució 
aprovada per unanimitat el passat 2 de març a l'Assemblea General Ordinària 
del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, la plataforma que aplega a 
95 entitats juvenils d’àmbit nacional i consells locals de joventut d'arreu del 
país. 
 
La situació requereix que les administracions adoptin mesures urgents per a la 
reforma del mercat laboral, especialment la situació laboral entre els i les joves, 
la taxa d'atur i la taxa d'ocupació. Les persones joves que s'amaguen darrere 
les dades no poden ser oblidades pels governs. Cal concentrar els esforços de 
tot un país en la lluita contra l'atur juvenil. No invertir en la joventut implica no 
invertir en el país, esdevenint un problema col·lectiu que necessita solucions 
reals si no volem que Catalunya deixi de ser un país per a joves. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de l'Ajuntament de  Caldes de Montbui l'adopció 
dels següents acords: 
 

• Donar suport a la celebració del Ple monogràfic sobre la situació actual 
de la joventut al Parlament de Catalunya. 

 
• Impulsar des de l'Ajuntament mesures contra l’atur juvenil que de 

manera transversal impliquin totes les àrees de l’ajuntament, prioritzant 
les polítiques de promoció econòmica i creació d’ocupació adreçades 
especialment als i les joves. 

 
• Reclamar al Govern de la Generalitat de Catalunya a que posi en marxa 

un pla de xoc contra l'atur juvenil amb polítiques específiques respecte la 
creació de nova ocupació i les condicions de treball dels joves, amb 
indicadors i eines que permetin avaluar el seu compliment. 

 
• Instar a les administracions a fomentar un canvi en el model productiu 

incrementant els recursos destinats a investigació. 
 

• Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que convoqui una 
taula de diàleg amb sindicats, associacions empresarials, sectors 
socials, forces polítiques i entitats municipalistes per pactar mesures per 
a la dinamització de l'economia i la reducció de l'atur juvenil. 
 

• Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a garantir la suficiència 
de recursos econòmics i humans per fer front a totes les necessitats de 
formació, orientació i intermediació laboral dels aturats/des, donant 
continuïtat laboral als orientadors del SOC. 
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• Comunicar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya i als 
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya. 

 
 
7. RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA DICTADES DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ 
ORDINÀRIA. 
 
Des del número 724, de data 19 de juny de 2013, fins al número 819, de data 
15 de juliol de 2013. 
 
 
8. DESPATX ORDINARI 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Senyor Gaspar.” 
 
Pren la paraula el senyor Gaspar: 
“Bona tarda, jo volia aprofitar aquest punt per demanar disculpes pel retard que 
he tingut per assistir al Ple, perquè precisament avui hem tingut la reunió de 
constitució de la Comissió Badia i avui hem signat l’acta de constitució i una 
cosa per l’altra s’ha endarrerit més del compte, perquè no ho hem fet 
precisament aquí a l’Ajuntament, ho hem fet en un altre cantó i per això he 
arribat una mica tard. Per tant disculpes per haver arribat tard, però comunicar-
vos també que la Comissió Sebastià Badia està formalment avui constituïda, 
moltes gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, gràcies, entrem doncs en l’apartat de precs, preguntes i 
interpel·lacions.”  
 
 
9. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Començaríem de menor a major, senyor Olóndriz.” 
 
Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“Voldria fer tres preguntes:  
La primera és que ens expliqueu, si és possible, què ha passat amb el local 
que s’ha construït a Can Rius, al parc de Can Rius, que entenc que havia de 
sortir un concurs per a una concessió de bar i de manteniment del parc.  
Com és que havent-se construït abans de l’estiu, precisament en una època on 
és previsible que tingui més activitat, encara estigui tancat i no s’hagi fet la 
concessió?  
La segona pregunta és respecte a la biomassa, recordo que quan vam parlar 
del projecte de la instal·lació de biomassa una de les coses que es valoraven i 
que s’aportaven com a positiva, és que la fusta s’obtindria dels voltants de 
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Caldes, per la proximitat, per evitar transports llargs i segurament també pel 
seu preu. Tinc entès que en aquests moments no és així, voldria saber si és 
una qüestió puntual o que ens expliqueu el perquè. 
I per acabar una pregunta que em fa una entitat de Caldes que em parla d’uns 
premis que es van instaurar l’any 1999. Els premis de treballs de recerca de 
batxillerat  sobre temes de solidaritat, pacifisme i ecologisme. Des d’aquell any 
99 fins a l’any 2010 es van anar portant a terme aquests premis per alumnes de 
batxillerat, repeteixo, amb la participació econòmica de l’Ajuntament i de Caldes 
Solidària i així ha estat aquests anys fins al 2011 o fins al 2010, em sembla, 
que va ser l’últim.  
El 2011-2012 no es va atorgar el premi, després heu canviat el premi, s’ha fet 
més ampli respecte als temes, les temàtiques i la dotació, però la dotació 
continua sent a càrrec de cooperació i concretament de la partida que va 
destinada a Caldes Solidària i no de joventut o ensenyament com seria més 
lògic, ja que els conceptes no són pròpiament els que inspiraven inicialment 
aquests premis. La pregunta és per què es manté la partida a Caldes Solidària i 
no s’ha canviat de departament.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, gràcies, seguim amb la ronda de preguntes, senyora Romano.” 
 
Pren la paraula la senyora Romano: 
“Gràcies, tenim un prec de la ciutadania que ens ha fet arribar informació en 
relació amb el carrer Joaquim Jorba. Cada dia, senyor alcalde, hi ha els dos 
camions de l’empresa externa que ens fa la neteja de la via pública. Cada dia, 
durant dues hores, netegen els camions en aquest carrer de la població.  
Quan a nosaltres ens va arribar aquesta informació, nosaltres vam anar a mirar 
el plec de prescripcions tècniques que tenim amb aquesta empresa, i un dels 
punts diu que l’empresa haurà de preveure un recinte situat en el propi municipi 
per tal de gestionar de forma més ràpida el seu servei. També trobem un altre 
punt que ens diu que l’Ajuntament posarà a disposició de l’adjudicatari els 
subministres de l’aigua no potable o depurada. 
 
Bé, nosaltres un cop vam llegir això, vam parlar amb el gerent de GMSSA, 
l’empresa municipal d’aigua, i vam demanar si aquesta aigua que es gastava 
se li facturava a l’empresa que tenim subcontractat el servei. El senyor gerent 
ens va dir que no, que aquesta aigua no era facturada a aquesta empresa i, per 
tant, creiem que estem incomplint un plec de prescripcions senyor alcalde, i a 
més a més estem incomplint l’ordenança de via pública, que prohibeix netejar 
cotxes a la via pública. 
Demanaríem que des d’Alcaldia es tingués en compte aquesta informació, i si 
és necessari li farem arribar. 
I una altra pregunta que tindríem era sobre legalitat jurídica sobre les bases 
reguladores de la convocatòria per cobrir places de la borsa de treball. No 
entenem senyor alcalde que en el plec de condicions vostè ens diu en el Decret 
que només tindran examen, només accediran als exàmens les persones que es 
presentin a les places d’administratiu. Ara bé, estem fent alguna cosa 
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malament? Estem cobrant drets d’examen a persones que segons el Decret 
que vostè signa, només serà per mèrits i no hi haurà examen? Gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, més preguntes? Senyora Taulats.” 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Sí, nosaltres tenim només una pregunta. Voldríem conèixer si és que amb el 
contracte de servei que tenim amb l’empresa Valoriza no es recull el servei que 
s’ha de prestar els dies festius. Ja que moltes activitats que fem dintre del 
municipi els dies festius requereixen després la neteja de la via pública i hem 
vist una factura de dues hores de neteja per dia festiu.  
En el cas que realment això no estigui en el contracte, moltes vegades fem 
renovacions i no revisem coses que ens han passat i que podríem millorar en la 
prestació de servei.  
Per tant, tant és una pregunta com un prec que en la renovació d’aquest servei 
s’inclogui que tots els dies festius, tenint en compte que en són molts a Caldes 
que fem coses, per sort, estiguin dintre del contracte de servei, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, passem al torn de resposta. Passo la paraula al senyor Mauri per 
respondre quatre preguntes, la pregunta del local a Can Rius, de la biomassa, 
la neteja de camions a la via pública i  la neteja en dies festius.” 
 
Pren la paraula el senyor Mauri: 
“Molt bé, bona nit, gràcies senyor alcalde. Pel tema de Can Rius, sí, la intenció 
era obrir-lo per abans de l’estiu i que pogués fer l’estiu. Nosaltres vam pensar 
que fent aquesta instal·lació d’una forma molt bàsica, sense instal·lació 
elèctrica, sense gairebé la instal·lació d’aigua, enteníem que qui entrés s’ho 
hagués de fer a la seva manera i a les seves necessitats. Vam veure que això 
ha estat un impediment, perquè la gent que s’hi va interessar probablement no 
tenia els recursos econòmics per fer la inversió. 
 
Per altra banda, hem vist que el preu d’inici de la licitació probablement també 
era massa alt, i això ha impedit que hi hagués gent que s’animés, i també una 
de les coses que hem vist és que les bases no ens vam explicar bé 
tècnicament. No es va explicar que es podia ficar un entoldat per poder tenir 
també taules a l’hivern i que estiguin més o menys protegits del fred i les 
inclemències meteorològiques. Tampoc vam explicar suficientment bé el tema 
de la gestió de les barbacoes, volem que les barbacoes siguin per torns, que es 
doni una paga i senyal per poder fer servir la barbacoa. Aquesta paga i senyal 
va directament al que s’encarregaria d’aquest manteniment, que serien els 
licitaris del xiringuito, probablement tot aquest còmput de coses va fer que el 
concurs no tirés endavant i que quedés desert.  
Aleshores hem tornat a fer unes altres bases, hem millorat els imputs que hem 
pogut recollir de la gent que es va presentar. Les coses que es podien millorar 
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les hem millorat, les hem explicat millor, i el dia 2 de setembre tornen a sortir a 
concurs. 
Després el tema de la biomassa, el subministrament, és conegut que tot el 
bosc és privat, que hi ha diversos propietaris. Hauria estat molt bé que el tema 
del funcionament de la planta de biomassa ja anés amb paral·lel amb el 
subministrament que fos de la fusta de Caldes, això no ha pogut ser així de 
moment, estem en negociacions amb propietaris forestals perquè s’animin a fer 
l’explotació forestal i ens serveixin l’estella. De moment aquesta estella l’estem 
portant de Gualba o de Centelles. Vull dir que no l’estem portant de molt lluny. 
Vull dir que hi ha un cost energètic de desplaçament relativament baix, i 
esperem que pel setembre, octubre, novembre -ja veurem com aniran les 
negociacions- puguem tancar amb explotadors forestals del poble aquest tracte 
d’explotació forestal i subministrament d’estella. És lent, perquè són molts 
propietaris hi ha d’haver-hi també estudis d’explotació forestal, una explotació 
forestal sostenible, etc. Vull dir, hi estem treballant sobre això. 
Llavors pel tema de neteja dels camions com molt bé ha dit vostè, s’han de fer 
en locals. Els locals, que jo sàpiga, tenen comptador, on ha estat fins ara 
l’empresa de neteja té un comptador i paguen l’aigua. Vull dir que el que li ha 
dit el gerent ho desconec, però el que jo sé és que hi ha un comptador d’aigua i 
se li ha facturat tota l’aigua que ha passat per aquell comptador, i lògicament si 
això que diu vostè és cert, ja ho esbrinarem, lògicament posarem remei perquè 
això no pot ser. No es poden netejar ni cotxes, ni camions, ni res a la via 
pública, sigui una empresa contractada, sigui ciutadà, sigui qui sigui.  
Per tant li agraeixo que ens faci saber això per prendre el remei. 
 
Llavors els dies festius sí que hi ha neteja, i més quan hi ha dies festius que hi 
ha esdeveniments públics socioculturals que pot haver-hi brutícia, ho fem. Ha 
de tenir en compte que si va per la pregunta que jo suposo que va pel tema de 
la Festa del Foc i de l’Aigua, que va haver-hi un interpàs, que el servei de 
neteja va netejar just després de la Festa del Foc i de l’Aigua, però un cop 
netejat, l’activitat nocturna encara va continuar a la plaça 11 De Setembre i es 
va tornar a embrutar, a l’endemà només hi havia un netejador. 
Aleshores, dilluns vam activar-ho tot i lògicament hem d’entendre que aquest 
desajust en pren nota l’empresa de neteja, ja que ha d’acabar de netejar quan 
s’acabi absolutament tot, d’acord? I a l’endemà al matí si cal repassar, però en 
principi hi ha una bossa d’hores que podem tirar d’aquestes hores per 
qüestions sobrevingudes i en principi quan hi ha esdeveniments públics com la 
Festa Major, la Festa del Foc i l’Aigua, etc. -que hi ha molt de moviment a la nit 
de gots i etc-. sempre hi ha un servei de neteja després d’aquella festa, ja ho 
tenim contemplat.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Moltes gràcies, la pregunta sobre premis de recerca la respondrà el regidor 
Isidre Pineda.” 
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Pren la paraula el senyor Pineda: 
“Bona nit, bon vespre, com bé deia el senyor Olóndriz aquests premis es van 
crear l’any 99, el que es va fer a partir d’aquest any, el que s’ha fet és ampliar 
les categories d’aquests premis. Per exemple es va crear un premi específic de 
treball de recerca amb categoria de Caldes de Montbui, per treballs que fossin 
només de Caldes de Montbui, treballs científics o tècnics, treballs socials, 
mantenint, això sí, la categoria de pau i solidaritat que havíem treballat amb 
l’entitat de Caldes Solidària de manera coordinada amb les tres regidories que 
hem portat el tema, que són la d’educació, la de joventut i la de cooperació que 
per exemple, avui mateix, ens hem reunit per fer les valoracions d’aquests 
treballs i, vagi per endavant, hem valorat al voltant d’uns 16 treballs d’una molt 
bona qualitat.  
Per tant hem pogut ampliar aquests premis i fer que entressin molts altres 
treballs i fomentar així la recerca dels joves Calderins i Calderines que fan 
segon de batxillerat. El que és una llàstima és que no hi ha hagut cap treball ni 
aquest any ni l’any passat de solidaritat i de pau, així que aquest ja va ser un 
fet que ens va fer reflexionar per haver d’ampliar aquests premis de treball de 
recerca.  
Quan deia allò de la partida pressupostària, Caldes Solidària té un conveni 
firmat, del qual se li atorga en aquest cas una contraprestació econòmica, si 
reclama aquest conveni, evidentment se li pagarà i els premis de treball de 
recerca de moment, com que és un tema que ve de la regidoria de Cooperació, 
enguany sortiran, suposo, dels diners destinats a joves solidaris. Suposo que 
els traurem d’allà, hem d’acabar de fer uns ajustaments perquè ja hem tingut 
menys joves que altres anys que han demanat aquestes ajudes per feines de 
cooperació. Al tercer món de fet només hi ha un jove, i suposo que els traurem 
d’allà, evidentment per Caldes Solidària saben que tenen aquest conveni a 
disposició, si el reclamen i així el justifiquen se’ls hi farà efectiu, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, i per últim la qüestió relacionada amb la borsa de treball, la respondrà 
el senyor Personat.” 
 
Pren la paraula el senyor Personat: 
“Gràcies, bon vespre a tothom, ara mateix jo entendria que les quotes que es 
paguen pel dret a examen, tant que sigui per mèrits com sigui per examen, crec 
que ha de ser el mateix. De totes formes jo no tinc les bases aquí, no les puc 
llegir, miraré i li respondré.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, ha quedat algun dubte després de les respostes? Demanaria que 
fossin breus en aquest segon torn, senyor Olóndriz.” 
 
Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“Que la fusta dels boscos era privada ja ho sabíem abans de construir el tema 
de la biomassa, per tant, i recordo que en les reunions prèvies es va comentar 
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que els boscos eren privats, hem de gestionar això, abans de construir, potser 
aquestes coses s’han de preveure una mica més.  
Respecte al local de Can Rius, tot han estat errors i males interpretacions i 
males explicacions, també potser val la pena treballar més les coses abans de 
construir-les. Dóna la sensació que es va amb pressa per construir una cosa 
sense preveure coses bastant bàsiques. Jo entendria un error, dos errors, però 
és que tot el que ha anat anunciant el regidor eren falles. Segurament només 
s’ha donat en aquest cas, però suggereixo més atenció i més pensar amb les 
possibles coses que poden passar, abans de començar a construir coses.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, senyor Mauri.” 
 
Pren la paraula el senyor Mauri: 
“Bé, la planta de biomassa vingui la fusta de trenta quilòmetres o vingui de 
Caldes de Montbui, en el moment que es va posar en marxa, va representar un 
70% de despesa menys a nivell energètic. Vull dir, va valer la pena posar-la en 
marxa encara que no tinguéssim lligat l’explotació forestal de Caldes. 
Per altra banda, el tema de Can Rius té tota la raó, un cop passada la cosa, un 
cop passat l’aigua, tothom sap veure els errors i allò important és veure’ls, 
atendre’ls, rectificar i fer-ho millor. Així és la vida.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, gràcies, tancaríem el ple aquí.”    
 
L’alcalde aixeca la sessió a les 21 hores i 20 minuts, de la qual cosa, com  a 
secretària accidental, estenc aquesta acta. 
 
La secretària acctal.      Vist i plau 
        L’alcalde 
 
 
 
 
Montserrat Soley Artigas                   Jordi Solé i Ferrando 
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