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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 

Identificació de la sessió 
Núm.:  11 / 2013 
Caràcter: Ordinari  
Data:  28 de novembre de 2013 
Horari: 20:00 hores  
Lloc: Sala de Plens 
 

Assistents 
Jordi Solé i Ferrando, alcalde 
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 
Josep Gallart Badia, regidor 
 
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. 
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Ordre del dia 
 
1. Nomenar el senyor Josep Gallart Badia com a nou regidor de la 
Corporació, en substitució del senyor Josep Gaspar Blancafort. 
 
2. Aprovar els esborranys de les actes de les dues sessions plenàries 
següents: 
 

2.1  Sessió plenària ordinària de data 31 d’octubre 2013.   
2.2  Sessió plenària extraordinària de data 31 d’octubre de 2013. 

 
3. Aprovar el nomenament de nous representants municipals en diferents 
càrrecs i regidories actuals de l'Ajuntament de Caldes de Montbui. 

 
3.1 Nomenar el regidor senyor Josep Gallart Badia com a membre 
integrant del Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya - 
Acord Municipal (Esquerra AM), en substitució del senyor Josep 
Gaspar i Blancafort. 
 
3.2 Nomenar  la regidora Montserrat Grau i Giner membre integrant 
de la Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Caldes de Montbui i 
designar-la com a portaveu del grup polític municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya a l’esmentada Junta de Portaveus, en 
substitució del senyor Josep Gaspar i Blancafort. 
 
3.3 Aprovar la modificació dels membres integrants de la Comissió 
Informativa de les matèries de Ple, pel que fa als vocals 
representants titulars i suplents d’Esquerra Republicana de 
Catalunya - Acord Municipal (Esquerra AM). 
 
3.4 Aprovar la modificació dels membres integrants de la Comissió 
Informativa del ple en funcions de Junta General de la societat 
GESTIÓ MUNICIPAL DE SERVEIS, SA, pel que fa als vocals 
representants titulars i suplents d’Esquerra Republicana de 
Catalunya - Acord Municipal (Esquerra AM). 
  
3.5 Aprovar la modificació dels membres integrants de la Comissió 
Informativa del ple en funcions de Junta General de la societat 
CALDES HABITATGE, SL, pel que fa als vocals representants titulars 
i suplents d’Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal 
(Esquerra AM). 
 
3.6 Nomenar el senyor Josep Gallart Badia membre integrant i vocal 
de la Comissió de Coordinació i Planificació d’aquest Ajuntament, en 
substitució del senyor Josep Gaspar Blancafort. 
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4. Aprovar la proposta de nomenament del/de la Jutge/essa de Pau titular 
i del/de la substitut/a de Caldes de Montbui, Partit Judicial de Granollers; 
província de Barcelona. 

 
5. Aprovar la delegació de competències en l’Organisme de Gestió 
Tributària de tarifes de preus públics, multes coercitives i costes judicials. 
 
6. Aprovar la modificació de crèdits núm. 31/2013, mitjançant suplement 
de crèdits. 

 
7. Aprovar la modificació de crèdits núm. 32/2013, mitjançant 
transferència de crèdits. 
 
8. Aprovar la modificació de crèdits núm. 33/2013, mitjançant crèdits 
extraordinaris. 
 
9. Donar compte al Ple del decret d’Alcaldia núm. 1282/2013, de 14 de 
novembre de 2013, pel qual es resol aprovar el seguiment pressupostari 
corresponent al 3r trimestre de 2013, d’acord amb la Llei orgànica 2/2013, 
de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
10. Aprovar el contingut del conveni d’expropiació de mutu acord entre 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui i les senyores Francesca i Marina 
Banús Torrents. 
 
11. Mocions 
 
11.1 Moció que presenten els grups municipals d’ERC, CiU, PSC, PPC i 
ICV-EUiA en relació amb el manifest contra la pena de mort. 
 
11.2 Moció que presenta el grup municipal del PSC sobre la Llei de la 
Dependència. 
 
11.3 Moció que presenta el grup municipal del PSC de rebuig a 
l’avantprojecte de la Llei de reforma del sistema de pensions presentat pel 
govern central. 
 
11.4 Moció que presenta el grup municipal del PSC per a la urbanització 
dels accessos a l’escola Montbui. 
 
12. Resolucions de l’Alcaldia dictades des de l’última sessió ordinària. 
 
13. Despatx ordinari 
 
14. Precs, preguntes i interpel·lacions 
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
L’alcalde obre la sessió 
 
1. NOMENAR EL SENYOR JOSEP GALLART BADIA COM A NOU 
REGIDOR DE LA CORPORACIÓ, EN SUBSTITUCIÓ DEL SENYOR JOSEP 
GASPAR BLANCAFORT. 
 
Pren la paraula el senyor secretari. 
 
La Junta Electoral Central ha tramès la credencial de regidor per la llista de 
candidats presentada pel Partit d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord 
Municipal (Esquerra-Am) a les darreres eleccions a favor del senyor Josep 
Gallart Badia en substitució per renúncia del senyor Josep Gaspar i Blancafort, 
en conseqüència, d’acord amb el que preveu la Legislació vigent procedeix, 
observades les formalitats que preveu la normativa electoral, que prengui 
possessió del seu càrrec, raó per la qual, d’acord amb el que disposa l’article 
108.8 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General, se li formula la pregunta 
següent: 
 
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les 
funcions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Caldes de Montbui amb 
lleialtat al Rei i al President de la Generalitat de Catalunya i respectar i fer 
respectar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya?” 
 
Pren la paraula el senyor Gallart: 
“Per imperatiu legal, sí prometo“  
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé doncs, benvingut Josep, molta sort en aquesta teva segona etapa com 
a regidor. Ja ho vas ser fa uns anys, ara reprens el càrrec de regidor. Aquesta 
vegada amb responsabilitats de govern i per tant molt benvingut, molta sort i 
tota la nostra ajuda i suport a partir d’avui. 
No sé si vols aprofitar per dir alguna cosa?” 
 
Pren la paraula el senyor Gallart: 
“Bé, només donar moltes gràcies i comentar que evidentment és un honor i és 
un repte. Intentaré i procuraré estar a l’alçada.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, doncs, moltes gràcies i benvingut.” 
 
 
 
 



 

5 
 

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 ELS ESBORRANYS DE LES ACTES DE LES DUES 
SESSIONS PLENÀRIES SEGÜENTS: 
 

2.1  SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE DATA 31 D’OCTUBRE 2013.   
2.2  SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA DE DATA 31 D’OCTUBRE          

DE 2013. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Hi ha alguna consideració a fer en relació amb aquestes actes? No? Doncs les 
donem com aprovades per assentiment.” 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents              
–exceptuant el senyor Gallart que llavors no n’és membre de la Corporació-  
[16 vots favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); de CIU (3); 
del PSC (2); del PPC (1); i d’ICV-EUiA (1)], aprova els esborranys de les dues 
actes de les sessions anteriors del dia 31 d’octubre de 2013. 
 
 
3. APROVAR EL NOMENAMENT DE NOUS REPRESENTANTS 
MUNICIPALS EN DIFERENTS CÀRRECS I REGIDORIES ACTUALS DE 
L'AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI. 
 
Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Hi ha algun comentari a fer? Sí, senyora Taulats.” 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Moltes gràcies, a nosaltres, per raons estètiques, haguéssim preferit mantenir 
la votació separada, no passa res, perquè igualment votarem a favor de tot el 
paquet de punts, no hi ha cap problema. Vull dir que no m’estic queixant, tot el 
contrari.  
Volíem aprofitar, ja que no hem pogut intervenir, com ho ha fet el senyor Gallart 
en el seu moment, per felicitar-lo, per desitjar-li molta sort i també voldríem 
reiterar, aprofitant que ell s’incorpora, el nostre compromís en col·laborar en tot 
allò que sigui possible, no compti només com li ha fet saber l’alcalde amb ells, 
també pot comptar amb nosaltres, perquè estem a l’entera disposició de l’equip 
de govern i de tota la població de Caldes de Montbui, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, per tant farem una sola votació. Abans volia dir que arran d’aquests 
canvis, també hi haurà canvis puntuals en el Cartipàs, això és competència de 
l’Alcaldia i, per tant, es farà mitjançant un Decret d’Alcaldia, la regidoria de 
Patrimoni que fins ara era Cultura i Patrimoni, la part de Cultura serà assignada 
al senyor Josep Gallart i la part de Patrimoni al senyor Isidre Pineda.  
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El següent canvi és la regidoria de Participació Ciutadana que s’adscriu a la 
regidoria de Voluntariat, que ja portava la senyora Pilar Aznar, i, per tant, passa 
del senyor Isidre Pineda a la senyora Pilar Aznar. Aquests són els canvis que hi 
haurà en el Cartipàs. Molt bé doncs, passem a la votació.”  
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta dels presents 
[16 vots favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); de CIU (3); 
del PSC (2); i del PPC (1); i 1 abstenció del membre  d’ICV-EUiA (1)], 
 

         ACORDA: 
 

3.1 NOMENAR EL REGIDOR SENYOR JOSEP GALLART BADIA COM A 
MEMBRE INTEGRANT DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA 
REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ESQUERRA AM), 
EN SUBSTITUCIÓ DEL SENYOR JOSEP GASPAR I BLANCAFORT. 
 
  
Identificació de l’expedient  
 
Expedient número SGGE201100056 de Serveis Generals, d’organització del 
cartipàs municipal 2011-2015. 
 
DICTAMEN 
 
I. El Ple de l’Ajuntament, en la sessió del passat 30 de juny de 2011, va aprovar 
l’acord de crear i tenir per constituïts, per al millor funcionament dels òrgans de 
govern de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, els Grups Municipals d’aquesta 
corporació, així com la designació de llurs Portaveus. 
 
II. En data 31 d’octubre d’enguany, el Ple de l’Ajuntament ha acordat restar 
assabentats i acceptar la renúncia voluntària al càrrec de regidor de 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui presentada pel senyor Josep Gaspar i 
Blancafort, mitjançant l’escrit de data 24 d’octubre de 2013, així com la seva 
renúncia als càrrecs que ostenta per la seva condició de regidor i per haver 
estat designat portaveu del seu grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya-Acord Municipal (Esquerra AM). 
 
III. Posteriorment, la Junta Electoral Central ha emès en data 12 de novembre 
de 2013 la credencial de regidor de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, en 
substitució del senyor Josep Gaspar i Blancafort, a favor del senyor Josep 
Gallart Badia. 
 
IV. En data 21 de novembre d’enguany i amb registre d’entrada número 
010424, el senyor Josep Gallart Badia ha presentat l’escrit mitjançant el qual 
demana que s’atenguin diferents nomenaments i/o substitucions, signat 
conjuntament amb la resta de membres del grup municipal d’Esquerra 
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Republicana de Catalunya acreditant així la seva conformitat al contingut de 
l’esmentat escrit. 
 
Fonaments de dret 
 

- Article 50 i concordants del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya  

- Articles 23 i següents del Reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, 
de 28 de novembre. 

- Article 26 i següents del Reglament orgànic municipal. 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Nomenar el regidor senyor Josep Gallart Badia com a membre 
integrant del Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya - Acord 
Municipal (Esquerra AM), en substitució del senyor Josep Gaspar i Blancafort. 
 
Segon. Comunicar l’acord a les persones interessades. 
 
 
3.2 NOMENAR LA REGIDORA MONTSERRAT GRAU I GINER MEMBRE 
INTEGRANT DE LA JUNTA DE PORTAVEUS DE L'AJUNTAMENT DE 
CALDES DE MONTBUI I DESIGNAR-LA COM A PORTAVEU DEL GRUP 
POLÍTIC MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA A 
L’ESMENTADA JUNTA DE PORTAVEUS, EN SUBSTITUCIÓ DEL SENYOR 
JOSEP GASPAR I BLANCAFORT. 
 
   
Identificació de l’expedient  
 
Expedient número SGGE201100056 de Serveis Generals, d’organització del 
cartipàs municipal 2011-2015. 
 
DICTAMEN 
 
Antecedents  
 
I. El Ple de l’Ajuntament, en la sessió del passat 30 de juny de 2011, va aprovar 
la creació de la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Caldes de Montbui com 
a òrgan complementari de l’organització municipal. Així mateix, també va 
acordar que la presidència de l’esmentada junta seria presidida per l’Alcalde o 
regidor/a en qui delegui i va designar el portaveu de cada grup polític municipal. 
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II. En data 31 d’octubre d’enguany, el Ple de l’Ajuntament ha acordat restar 
assabentats i acceptar la renúncia voluntària al càrrec de regidor de 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui presentada pel senyor Josep Gaspar i 
Blancafort, mitjançant l’escrit de data 24 d’octubre de 2013, així com la seva 
renúncia als càrrecs que ostenta per la seva condició de regidor i per haver 
estat designat portaveu del seu grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya-Acord Municipal (Esquerra AM). 
 
III. Posteriorment, la Junta Electoral Central ha emès en data 12 de novembre 
de 2013 la credencial de regidor de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, en 
substitució del senyor Josep Gaspar i Blancafort, a favor del senyor Josep 
Gallart Badia. 
 
IV. Aquesta Alcaldia considera convenient designar portaveu del seu grup 
municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) a la 2a tinenta d’alcalde 
i regidora d’aquesta Ajuntament, senyora Montserrat Grau Giner. 
 
 
Fonaments de dret 
 

-  D’acord amb el que disposa l’article 50 del Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya. 

 
- Article 49 i concordants del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 

qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya  

- Articles 25 i següents del Reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, 
de 28 de novembre. 
 

- Article 30 i 31 del Reglament orgànic municipal. 
 

- Els article 30 i 31 del ROM en relació amb la composició i les atribucions 
de la Junta de Portaveus disposa que estarà format per l’Alcalde i pels 
portaveus dels grups polítics municipals.  

 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Nomenar  la regidora Montserrat Grau i Giner membre integrant de la 
Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Caldes de Montbui. 
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Segon. Designar la senyora Montserrat Grau i Giner, actual 2a tinenta 
d’alcalde i regidora d’aquesta Corporació, com a portaveu del grup polític 
municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a la Junta de Portaveus 
d’aquest Ajuntament, en substitució del senyor Josep Gaspar i Blancafort. 
 
Tercer. Comunicar aquest acord als portaveus dels diferents grups municipals. 
 
 
3.3 APROVAR LA MODIFICACIÓ DELS MEMBRES INTEGRANTS DE LA 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE LES MATÈRIES DE PLE, PEL QUE FA ALS 
VOCALS REPRESENTANTS TITULARS I SUPLENTS D’ESQUERRA 
REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ESQUERRA AM). 
 
Identificació de l’expedient  
 
Expedient número SGGE201100056 de Serveis Generals, d’organització del 
cartipàs municipal 2011-2015. 
 
DICTAMEN 
 
Antecedents 
 
I. El Ple de l’Ajuntament, en la sessió del passat 30 de juny de 2011, va aprovar 
la creació de la Comissió Informativa de les matèries de Ple i la constitució 
dels seus membres, designant vocals representants d’Esquerra Republicana de 
Catalunya els següents: 
 
    * Representants d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal: 

 
 - Titular/suplent: Jordi Solé i Ferrando/Jaume Mauri Sala             
 - Titular/suplent: Josep Gaspar Blancafort /Isidre Pineda Moncusí           
 - Titular/suplent: Vicenç Personat Pallarès/Roser Guiteras López     
      - Titular/suplent: Montserrat Grau Giner/Sara Marcé Adrián     
 
II. En data 31 d’octubre d’enguany, el Ple de l’Ajuntament ha acordat restar 
assabentats i acceptar la renúncia voluntària al càrrec de regidor de 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui presentada pel senyor Josep Gaspar i 
Blancafort, mitjançant l’escrit de data 24 d’octubre de 2013, així com la seva 
renúncia als càrrecs que ostenta per la seva condició de regidor i per haver 
estat designat portaveu del seu grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC). 
 
 
III. Posteriorment, la Junta Electoral Central ha emès en data 12 de novembre 
de 2013 la credencial de regidor de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, en 
substitució del senyor Josep Gaspar i Blancafort, a favor del senyor Josep 
Gallart Badia. 
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IV. Aquesta Alcaldia considera convenient nomenar membre integrant de la 
Comissió Informativa de les matèries de competència de Ple com a vocal titular 
en representació d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), el senyor Isidre 
Pineda Moncusí, actual 4t tinent d’alcalde i regidor d’aquest Ajuntament. 
 
V. En data 21 de novembre d’enguany i amb registre d’entrada número 010424, 
el senyor Josep Gallart Badia ha presentat l’escrit mitjançant el qual demana 
que s’atenguin diferents nomenaments i/o substitucions, signat conjuntament 
amb la resta de membres del grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya acreditant així la seva conformitat al contingut de l’esmentat escrit. 
 
Fonaments de dret 
 

- L’article 20 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local. 

- Article 48.2.a) i 60.3. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya  

- Articles 123 i següents del Reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, 
de 28 de novembre. 

- Article 15 i següents del Reglament orgànic municipal. 
 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Aprovar la modificació dels membres integrants de la Comissió 
Informativa de les matèries de Ple, pel que fa als vocals representants 
titulars i suplents d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, 
essent des de la data d’avui, els següents: 
 

On deia: 
 - Titular/suplent: Josep Gaspar Blancafort /Isidre Pineda Moncusí           
 
Ha de dir: 
 - Titular / suplent: Isidre Pineda Moncusí / Josep Gallart Badia           

 
Tercer. Comunicar aquest acord als diferents Grups polítics municipals. 
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3.4 APROVAR LA MODIFICACIÓ DELS MEMBRES INTEGRANTS DE LA 
COMISSIÓ INFORMATIVA DEL PLE EN FUNCIONS DE JUNTA GENERAL 
DE LA SOCIETAT GESTIÓ MUNICIPAL DE SERVEIS, SA, PEL QUE FA ALS 
VOCALS REPRESENTANTS TITULARS I SUPLENTS D’ESQUERRA 
REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ESQUERRA AM). 
    
Identificació de l’expedient 
  
Expedient número SGGE201100056 de Serveis Generals, d’organització del 
cartipàs municipal 2011-2015. 
 
DICTAMEN 
 
I. L’ajuntament de Caldes de Montbui té constituïdes dues societats mercantils 
amb la denominació de GESTIÓ MUNICIPAL DE SERVEIS, SA (GMSSA) i 
CALDES HABITATGE, SL. 
 
II. El Ple de l’Ajuntament, en la sessió del passat 30 de juny de 2011, va 
aprovar la creació de la Comissió Informativa del ple en funcions de Junta 
General de la societat GESTIÓ MUNICIPAL DE SERVEIS, SA, de caràcter 
permanent, i la constitució dels seus membres, designant vocals representants 
d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, els següents: 
 
 - Titular/suplent: Jordi Solé i Ferrando/Jaume Mauri Sala             
 - Titular/suplent: Josep Gaspar Blancafort /Isidre Pineda Moncusí           
 - Titular/suplent: Vicenç Personat Pallarès/Roser Guiteras López     
      - Titular/suplent: Montserrat Grau Giner/Sara Marcé Adrián     
 
 
III. En data 31 d’octubre d’enguany, el Ple de l’Ajuntament ha acordat restar 
assabentats i acceptar la renúncia voluntària al càrrec de regidor de 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui presentada pel senyor Josep Gaspar i 
Blancafort, mitjançant l’escrit de data 24 d’octubre de 2013, així com la seva 
renúncia als càrrecs que ostenta per la seva condició de regidor i per haver 
estat designat portaveu del seu grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC). 
 
IV. Posteriorment, la Junta Electoral Central ha emès en data 12 de novembre 
de 2013 la credencial de regidor de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, en 
substitució del senyor Josep Gaspar i Blancafort, a favor del senyor Josep 
Gallart Badia. 
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V. Aquesta Alcaldia considera convenient nomenar membre integrant de la 
Comissió Informativa del ple en funcions de Junta General de la societat 
GESTIÓ MUNICIPAL DE SERVEIS, SA com a vocal titular, en representació 
d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), el senyor Isidre Pineda Moncusí, 
actual 4t tinent d’alcalde i regidor d’aquest Ajuntament. 
 
VI. En data 21 de novembre d’enguany i amb registre d’entrada número 
010424, el senyor Josep Gallart Badia ha presentat l’escrit mitjançant el qual 
demana que s’atenguin diferents nomenaments i/o substitucions, signat 
conjuntament amb la resta de membres del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya acreditant així la seva conformitat al contingut de 
l’esmentat escrit. 
 
Fonaments de dret 
 

- L’article 20 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local. 

- Article 48.2.a) i 60.3. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya  

- Articles 123 i següents del Reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, 
de 28 de novembre.  

- Article 15 i següents del Reglament orgànic municipal. 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Aprovar la modificació dels membres integrants de la Comissió 
Informativa del ple en funcions de Junta General de la societat GESTIÓ 
MUNICIPAL DE SERVEIS, SA, pel que fa als vocals representants titulars i 
suplents d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, essent des de 
la data d’avui, els següents: 
 

On deia: 
 - Titular/suplent: Josep Gaspar Blancafort /Isidre Pineda Moncusí           
 
Ha de dir: 
 - Titular / suplent: Isidre Pineda Moncusí / Josep Gallart Badia           

 
Segon. Comunicar aquest acord als diferents Grups polítics municipals. 
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3.5 APROVAR LA MODIFICACIÓ DELS MEMBRES INTEGRANTS DE LA 
COMISSIÓ INFORMATIVA DEL PLE EN FUNCIONS DE JUNTA GENERAL 
DE LA SOCIETAT CALDES HABITATGE, SL, PEL QUE FA ALS VOCALS 
REPRESENTANTS TITULARS I SUPLENTS D’ESQUERRA REPUBLICANA 
DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ESQUERRA AM). 
 
Identificació de l’expedient  
 
Expedient número SGGE201100056 de Serveis Generals, d’organització del 
cartipàs municipal 2011-2015. 
 
DICTAMEN 
 
I. L’ajuntament de Caldes de Montbui té constituïdes dues societats mercantils 
amb la denominació de GESTIÓ MUNICIPAL DE SERVEIS, SA (GMSSA) i 
CALDES HABITATGE, SL. 
 
II. El Ple de l’Ajuntament, en la sessió del passat 30 de juny de 2011, va 
aprovar la creació de la Comissió Informativa del ple en funcions de Junta 
General de la societat CALDES HABITATGE, SL, de caràcter permanent, i la 
constitució dels seus membres, designant vocals representants d’Esquerra 
Republicana de Catalunya-Acord Municipal, els següents: 
 
 - Titular/suplent: Jordi Solé i Ferrando/Jaume Mauri Sala             
 - Titular/suplent: Josep Gaspar Blancafort /Isidre Pineda Moncusí           
 - Titular/suplent: Vicenç Personat Pallarès/Roser Guiteras López     
      - Titular/suplent: Montserrat Grau Giner/Sara Marcé Adrián     
 
III. En data 31 d’octubre d’enguany, el Ple de l’Ajuntament ha acordat restar 
assabentats i acceptar la renúncia voluntària al càrrec de regidor de 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui presentada pel senyor Josep Gaspar i 
Blancafort, mitjançant l’escrit de data 24 d’octubre de 2013, així com la seva 
renúncia als càrrecs que ostenta per la seva condició de regidor i per haver 
estat designat portaveu del seu grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC). 
 
IV. Posteriorment, la Junta Electoral Central ha emès en data 12 de novembre 
de 2013 la credencial de regidor de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, en 
substitució del senyor Josep Gaspar i Blancafort, a favor del senyor Josep 
Gallart Badia. 
 
V. Aquesta Alcaldia considera convenient nomenar membre integrant de la 
Comissió Informativa del ple en funcions de Junta General de la societat 
CALDES HABITATGE, SL com a vocal titular, en representació d’Esquerra 
Republicana de Catalunya (ERC), el senyor Isidre Pineda Moncusí, actual 4t 
tinent d’alcalde i regidor d’aquest Ajuntament. 
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VI. En data 21 de novembre d’enguany i amb registre d’entrada número 
010424, el senyor Josep Gallart Badia ha presentat l’escrit mitjançant el qual 
demana que s’atenguin diferents nomenaments i/o substitucions, signat 
conjuntament amb la resta de membres del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya acreditant així la seva conformitat al contingut de 
l’esmentat escrit. 
 
Fonaments de dret 
 

- L’article 20 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local. 

- Article 48.2.a) i 60.3. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya  

- Articles 123 i següents del Reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, 
de 28 de novembre.  

- Article 15 i següents del Reglament orgànic municipal. 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Aprovar la modificació dels membres integrants de Comissió 
Informativa del ple en funcions de Junta General de la societat CALDES 
HABITATGE, SL, pel que fa als vocals representants titulars i suplents 
d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, essent des de la data 
d’avui, els següents: 
 

On deia: 
 - Titular/suplent: Josep Gaspar Blancafort /Isidre Pineda Moncusí           
 
Ha de dir: 

 - Titular / suplent: Isidre Pineda Moncusí / Josep Gallart Badia 
 
Segon. Comunicar aquest acord als diferents Grups polítics municipals. 
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3.6 NOMENAR EL SENYOR JOSEP GALLART BADIA MEMBRE 
INTEGRANT I VOCAL DE LA COMISSIÓ DE COORDINACIÓ I 
PLANIFICACIÓ D’AQUEST AJUNTAMENT, EN SUBSTITUCIÓ DEL 
SENYOR JOSEP GASPAR BLANCAFORT. 
 
Identificació de l’expedient  
 
Expedient número SGGE201100056 de Serveis Generals, d’organització del 
cartipàs municipal 2011-2015. 
 
DICTAMEN 
 
Antecedents 
 
I. El Ple de l’Ajuntament, en la sessió del passat 30 de juny de 2011, va aprovar 
la creació de la Comissió de Coordinació i Planificació com a eina de 
reunions complementàries d’aquest Ajuntament i mecanisme de coordinació, 
execució i posada en funcionament de les polítiques públiques que ha de dur 
l’equip de govern, la qual es reuneix de forma ordinària cada dijous de 20 a 21 
hores, excepte el dijous que hi hagi sessió plenària o informativa de ple, que 
serà de 19 a 20 hores. Aquesta comissió està constituïda pels membres 
següents: 
 

President 
Jordi Solé i Ferrando  
 
Vocals 
Josep Gaspar Blancafort   
Vicenç Personat i Pallarès   
Montserrat Grau Giner   
Roser Guiteras López    
Jaume Mauri Sala     
Josep Ramon Marañés Vidal    
Sara Marcé Adrián 
M. Pilar Aznar López    
 
Vocal Secretari 
Isidre Pineda Moncusí   

 
II. En data 31 d’octubre d’enguany, el Ple de l’Ajuntament ha acordat restar 
assabentats i acceptar la renúncia voluntària al càrrec de regidor de 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui presentada pel senyor Josep Gaspar i 
Blancafort, mitjançant l’escrit de data 24 d’octubre de 2013, així com la seva 
renúncia als càrrecs que ostenta per la seva condició de regidor i per haver 
estat designat portaveu del seu grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya-Acord Municipal (Esquerra AM). 
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III. Posteriorment, la Junta Electoral Central ha emès en data 12 de novembre 
de 2013 la credencial de regidor de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, en 
substitució del senyor Josep Gaspar i Blancafort, a favor del senyor Josep 
Gallart Badia. 
 
IV. En data 21 de novembre d’enguany i amb registre d’entrada número 
010424, el senyor Josep Gallart Badia ha presentat l’escrit mitjançant el qual 
demana que s’atenguin diferents nomenaments i/o substitucions, signat 
conjuntament amb la resta de membres del grup municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya acreditant així la seva conformitat al contingut de 
l’esmentat escrit. 
 
Fonaments de dret 
 

- L’article 73 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local. 

- Article 166 i 167 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya  

- Articles 13 i concordants del Reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, 
de 28 de novembre. 

 
De conformitat amb el que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, i amb l’article 13 del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, els membres de les Corporacions 
Locals tenen el dret de percebre indemnitzacions per les despeses efectives 
ocasionades en l’exercici del seu càrrec.  
Tanmateix, els regidors i regidores de la Corporació que no tinguin dedicació 
exclusiva ni dedicació parcial percebran indemnitzacions en concepte 
d’assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans 
col·legiats dels quals formen part, en la quantia assenyalada pel Ple. 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Nomenar el senyor Josep Gallart Badia membre integrant i vocal de 
la Comissió de Coordinació i Planificació d’aquest Ajuntament, en 
susbtitució del senyor Josep Gaspar Blancafort. 
          
Segon. Comunicar aquest acord a les persones interessades. 
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4. APROVAR LA PROPOSTA DE NOMENAMENT DEL/DE LA JUTGE/ESSA 
DE PAU TITULAR I DEL/DE LA SUBSTITUT/A DE CALDES DE MONTBUI, 
PARTIT JUDICIAL DE GRANOLLERS; PROVÍNCIA DE BARCELONA. 
 
Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, gràcies, en primer lloc voldria agrair a totes les persones que han 
presentat la seva candidatura, pel fet d’haver-se interessat per ocupar el lloc, 
tant de titular com de suplent, del nostre Jutjat de Pau, això demostra un interès 
per les qüestions del municipi. Per tant, és d’agrair-ho. 
Ha hagut diferents candidatures, hem hagut de valorar-les i escollir una entre 
determinades persones i no escollir-ne d’altres, totes segur que mereixien, 
doncs tenien prous mèrits com per ocupar aquests dos càrrecs, però s’ha 
arribat a un consens en l’àmbit de la Junta de Portaveus, entre tots els grups 
polítics, per fer aquests dos nomenaments.  
Per tant, vol dir que l’actual Jutgessa de Pau, la senyora Carme Canals revalida 
el seu càrrec, continuarà quatre anys més sent la nostra Jutgessa de Pau i per 
tant voldria dir dues coses: Gràcies per la feina feta fins ara i enhorabona per 
continuar sent la nostra Jutgessa de Pau.  
Estem, i crec que parlo en nom de tothom, estem molt contents de la feina que 
vostè ha fet fins ara i estem segurs que la continuarà fent igual de bé en els 
propers anys. Continuaran amb vostè al capdavant potenciant el Jutjat de Pau 
que els darrers temps té una càrrega de feina molt important i, per tant, amb 
vostè al capdavant i tot el seu equip,  amb tota la nostra confiança restem a la 
seva disposició, com sempre hem estat, per poder col·laborar mútuament. 
També vull agrair moltíssim al senyor Jordi Fabra tots aquests anys que ha 
estat Jutja de Pau suplent, 24 anys fent de Jutja de Pau que és moltíssim 
temps i per tant, també aquesta dedicació al nostre municipi a través d’aquesta 
institució de Pau com diu el seu nom, per posar Pau en els conflictes entre 
veïns. Volem agrair-li aquesta feina, tota aquesta etapa tan llarga. Sabem que 
vostè també havia presentat la candidatura per revalidar el càrrec i segur que 
amb l’experiència que té, no hi ha persona que tingui més experiència que 
vostè en aquests moments en aquest càrrec, però hi havia altres candidatures i 
la Junta de Portaveus va considerar que pertocava una renovació. Vull agrair-li 
moltíssim el que ha fet pel nostre municipi des d’aquest càrrec de Jutja de Pau 
suplent. Per tant, l’agraïment personal i col·lectiu del Consistori. 
I per últim, donar la benvinguda a la nova Jutgessa de Pau suplent, la senyora 
Nuria Cervera, també quedem a la seva disposició per allò que calgui i volem 
desitjar-li molta sort. Estem segurs que faran un bon equip juntament amb la 
Jutgessa de Pau titular i amb les persones que conformen l’administració del 
Jutjat de Pau, faran un bon equip i per tant faran bona feina.  
En qualsevol cas el Consistori queda a la seva disposició. Enhorabona també 
per aquest càrrec, m’estic avançant perquè s’ha d’aprovar, això s’ha de votar 
ara, però sí que ho volia posar de manifest. 
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Abans de votar, si hi ha algú que vulgui afegir alguna cosa? Comencem pel 
senyor Olóndriz.” 
 
Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“Moltes gràcies, res més que afegir-me a les teves paraules i encoratjar tant a 
la Carme com a Jutgessa de Pau, com a la nova titular. Volem donar-li la 
benvinguda i desitgem que continuïn amb el mateix tarannà, estem convençuts 
que serà així. I sobretot, sobretot, donar les gràcies, agrair-li a en Jordi Fabra 
tots aquests anys de servei a la comunitat que ha fet des d’un lloc que sé que 
ho ha fet amb molt de carinyo, amb molta consciència i que, com deia en 
l’alcalde, són molts anys i per això felicitats per tots aquests anys.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, senyora Romano.” 
 
Pren la paraula la senyora Romano: 
“Bé, bona nit, en aquest cas nosaltres també ens sumem a les paraules del 
senyor alcalde. Volem donar les gràcies molt especialment al senyor Fabra 
perquè ha estat molts anys davant del Jutjat com ha dit el senyor alcalde, i ha 
fet una feina ben feta, i se li ha d’agrair. 
I a la senyora Nuria Cervera volem encoratjar-la, donar-li molta sort i saber que 
estarem tots nosaltres pel que vostè necessiti.  
I, per tant, el que sí voldríem deixar palès és que en aquest cas sí que s’ha 
arribat a un consens, sí que hem tingut unes reunions de portaveus que han 
estat molt fructíferes, no és fàcil triar perquè tothom és bo, però en el moment 
s’ha triat i crec que ha hagut un màxim consens i això és d’agrair, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, senyora Coll.” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“Gràcies, bon vespre. Avui portem a aprovació del Plenari aquest acord 
consensuat amb tots els grups de nomenament, en el cas de renomenament de 
la Jutgessa de Pau, Carme Canals, i del nou nomenament de la Jutgessa 
substituta, Nuria Cervera, amb la perspectiva que segur que faran un bon 
treball, un bon equip, conjuntament amb els professionals i les professionals del 
Jutjat de Pau, i si bé és un nomenament, com tots els companys del Consistori 
estan aprofitant i crec que el Plenari és un bon lloc per fer-ho, és el d’agrair la 
feina que ha fet el senyor Jordi Fabra aquests anys en el Jutjat de Pau, no?  
Aquest servei al nostre poble, aquest servei a la comunitat, aquesta dedicació i 
aquesta il·lusió amb la feina feta i, sobretot, entenent que la posició 
consensuada de renovació no és menystenint, tot el contrari, sinó valorant 
moltíssim la feina d’aquests 24 anys al Jutjat de Pau.  
En absolut pensem que el que hem de posar en valor són tots els anys de 
dedicació, d’esforç, d’interès i d’il·lusió que hi ha posat i ara plantegem un nou 
tàndem que segur que també funcionarà molt bé, tal com ha funcionat aquests 
darrers anys. 
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Doncs molta sort als nomenats i moltes gràcies a la persona que ha portat 
aquests anys el nomenament de jutge substitut, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Senyora Taulats.” 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Molt bé, moltes gràcies senyor alcalde. Nosaltres volem sumar-nos a les 
paraules del senyor alcalde, i voldríem reiterar l’agraïment a totes les persones 
que s’han presentat. Creiem que és important que hagi un volum important de 
persones perquè no sempre passa en tot aquest tipus de càrrecs, a més 
persones de perfils molt diferents, el que també denota que la preocupació per 
la ciutadania abasta tots els nivells generacionals, i això és molt important. 
A més a més, permet aquesta renovació en aquests càrrecs per garantir també 
la continuïtat del servei. Aprofitem per agrair de nou a les persones que han 
estat, especialment al senyor Fabra que ja deixa aquest càrrec després de 24 
anys, uns anys molt llargs. No crec que hagi gaire gent a Caldes de Montbui 
que pugui dir d’haver dedicat tants anys al servei del poble. Per tant, 
moltíssimes gràcies. Volem donar-li de nou la benvinguda a la senyora Canals, 
desitjar-li molta sort i també especialment a la senyora Cervera que s’incorpora, 
molta sort, i a totes dues dir-vos que estem a la vostra disposició, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, doncs 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 SGGE201300058, per al nomenament de Jutge/essa de Pau 
titular i substitut/a de Caldes de Montbui, Partit Judicial de Granollers; província 
de Barcelona. 
 
DICTAMEN 
 
Antecedents 
 
I. En data 27 de setembre de 2013 i mitjançant el Decret número 1047/2013, 
l’Alcaldia va convocar el procediment per a l’elecció del Jutge/essa de Pau i el 
seu/va substitut/ta al municipi de Caldes de Montbui. 
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II. En data 15 d’octubre de 2013 es va publicar en el Butlletí Oficial de la 
Província  de Barcelona l’anunci corresponent, perquè les persones que 
desitgessin optar al càrrec de Jutge de Pau titular i/o substitut de Caldes de 
Montbui ho sol·licitessin. 
 
III. L’esmentat anunci, d’acord amb la diligència emesa pel secretari general de 
l’Ajuntament, de data 5 de novembre d’enguany, ha estat exposat al públic al 
Tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, al del Jutjat Degà de Granollers, al del 
Jutjat de Pau de Caldes de Montbui i al web de l’Ajuntament per un termini de 
vint dies naturals, període durant el qual no s’ha presentat cap reclamació o 
al·legació. 
No obstant això, i dins del termini d’exposició pública que ha estat des del dia 
16 d’octubre fins al dia 4 de novembre d’enguany, ambdós inclosos, s’han 
presentat sis sol·licituds. 
 
IV. L’elecció del Jutge de Pau i del seu substitut s’efectua pel Ple de 
l’Ajuntament amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres, 
entre les persones que reunint les seves condicions legals, així ho sol·licitin. Si 
no haguessin sol·licitants o cap d’aquests sol·licitants obtingués el vot favorable 
de la majoria absoluta dels membres del Ple, el Ple podrà optar entre alguna de 
les següents possibilitats: 
 

1. repetir la selecció; 
2. no formular proposta i que la Sala de Govern designi jutge de pau; 
3. procedir a escollir lliurement al candidat que haurà d’obtenir el vot 

favorable de la majoria absoluta dels membres del Ple. 
 
V. En data 13 de novembre d’enguany es va reunir la Junta de Portaveus 
d’aquest Ajuntament per tal debatre i de consensuar la proposta de 
nomenament de les persones candidates a ocupar els esmentats càrrecs. 
 
VI. El Ple de l’Ajuntament de manera unànime està d’acord en què la senyora 
Carme Canals Riba i la senyora Núria Cervera Talavera són les persones 
idònies per ocupar els càrrecs de jutge/essa de pau titular i jutge/essa de pau 
substitut/ta. 
 
 
Fonaments de dret  
 
- El procediment per a l’elecció dels jutges de pau està regulat al Reglament 
3/1995, de 7 de juny dels jutges de pau, sent de desplegament dels articles 99 
a 103 de la Llei orgànica 6/85, d’1 de juliol, del poder judicial. 
 
En l’esmentat reglament s’estableix en els articles 5 i següents que les vacants 
al càrrec de Jutge de Pau titular i substitut s’anunciaran per l’Ajuntament 
respectiu amb la suficient antelació, mitjançant convocatòria pública, amb 
indicació del termini i el lloc de presentació d’instàncies.  
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- D’acord amb l’article 13 del Reglament 3/1995, per ser nomenat jutge de pau, 
titular o substitut, no cal ser llicenciat en dret però cal reunir els requisits que 
estableix la llei Orgànica del Poder Judicial, excepte els derivats de la jubilació 
per edat, sempre que l’edat no suposi un impediment físic o psíquic pel càrrec. 
 
- Així mateix, l’article 102 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, determina que 
per ser jutge cal reunir els requisits establerts en aquesta llei per l’ingrés a la 
carrera judicial, i no incorrin en cap causa d’incompatibilitat de les previstes per 
al desenvolupament de les funcions judicials exceptuant l’exercici d’activitats 
professionals o mercantils.” 
 
- En principi, els requisits bàsics són: ser espanyol, major d’edat i no incórrer en 
cap de les causes d’incapacitat que estableix l’article 303 de la Llei Orgànica 
del Poder Judicial. 
 

“Article 303.- Están incapacitados para el ingreso en la Carrera Judicial 
los impedidos física o psíquicamente para la función judicial; los 
condenados por delito doloso mientras no hayan obtenido la 
rehabilitación; los procesados o inculpados por delito doloso en tanto no 
sean absueltos o se dicte auto de sobreseimiento, y los que no estén en 
el pleno ejercicio de sus derechos civiles.” 

 
Conclusions 
 
En conseqüència, de conformitat amb el que estableixen els articles 99 a 103 
de la Llei orgànica 6/85, d’1 de juliol, del poder judicial; i d’acord amb el que 
preveu el Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau, formulo al Ple, 
previ el dictamen de la Comissió Informativa de les Matèries de Competència 
de Ple, la següent: 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Proposar la senyora Carme Canals Riba per ocupar el càrrec de 
jutgessa de pau titular i la senyora Núria Cervera Talavera per ocupar el 
càrrec de jutgessa de pau substituta de Caldes de Montbui. 
 
Segon. Comunicar l’acord a la Secretaria de Govern del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya. 
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5. APROVAR LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EN L’ORGANISME DE 
GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE TARIFES DE PREUS PÚBLICS, MULTES 
COERCITIVES I COSTES JUDICIALS. 
 
Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, gràcies, hi ha intervencions sobre aquest punt? Sí? senyora Coll.” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“Bé, en tot cas només manifestar que el nostre vot serà favorable. Sabem 
l’experiència del primer, des del primer cop que es va cedir la responsabilitat 
cap a l’Oficina de Gestió Tributària de la gestió de tributs i taxes, ha estat 
funcionant d’una manera molt correcta, una professionalitat molt gran, i 
incorporar nous recursos o noves delegacions és en la línea que anem fent des 
de fa temps, i que a més a més està funcionant, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, senyora Taulats.” 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Moltes gràcies, nosaltres també votaríem a favor. Però el que sí demanem -i ja 
ho saben- és que quan deleguem o atorguem qualsevol procés, encara que 
sigui de contractació, volem valorar com es durà a terme aquest procés.  
Volíem fixar-nos molt amb una de les regles que s’ha esmentat, la primera és 
quan parla d’una durada de dos anys i si no es diu el contrari es prorrogarà 
tàcitament. En tot cas també crec que és molt bo per tots que aquesta 
delegació funcioni molt bé, que l’Organisme funcioni molt bé, i és molt important 
que des dels ajuntaments fem el seguiment oportú, perquè aquest organisme té 
una rellevància important a la Diputació, però també en el país, perquè 
d’alguna manera ens permet tenir experiències importants en la recaptació dels 
impostos.  
Per tant, el que demanaríem és que aquesta primera regla es complís i es fes 
aquest seguiment explícit d’aquesta delegació, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, gràcies, si no hi ha més 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: 
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Identificació de l’expedient  
 
Expedient núm. 79/2013 relatiu a la delegació de competències en l’Organisme 
de Gestió Tributària de tarifes de preus públics, multes coercitives i costes 
judicials. 
 
DICTAMEN 
 
Antecedents 
 
El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveu a l’article 7 que les Entitats 
locals podran delegar en altres Entitats locals, en el territori de les quals 
estiguin integrades, les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació 
dels ingressos de dret públic que els corresponguin. 
 
A l’empara de la previsió legal, aquest Ajuntament considera oportú delegar en 
la Diputació de Barcelona les facultats de recaptació dels ingressos de dret 
públic que en la part resolutiva d’aquest dictamen, s’enumeren. 
 
D’altra banda, amb anterioritat a la present data, l’Ajuntament ha delegat altres 
facultats de gestió, liquidació i recaptació d’ingressos de dret públic locals, 
mitjançant l’adopció dels corresponents acords plenaris. 
 
Davant l’experiència adquirida es creu procedent ampliar la delegació de 
competències que exerceix la Diputació de Barcelona de gestió, liquidació, 
inspecció i recaptació de determinats ingressos de dret públic d’aquest municipi 
a altres ingressos de dret públic que s’enumeren a la part resolutiva d’aquest 
dictamen i, alhora, regular l’exercici de la delegació i les facultats que es 
reserva l’Ajuntament. 
 
Val a dir que la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, a banda de disposar -en el seu article 
116.1- que les administracions públiques catalanes, els organismes i les 
entitats públiques poden delegar les competències de llur titularitat en altres 
administracions o entitats en els termes que estableix la normativa sectorial 
aplicable, estableix en el seu article 8.4 que la delegació d'una competència pot 
reservar, a favor de l'òrgan delegant, les facultats de control i seguiment de 
l'exercici de la competència delegada, i es pot subjectar a condició, suspensiva 
o resolutòria, o a termini.  
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
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Primer. Delegar en la Diputació de Barcelona perquè mitjançant el seu 
Organisme de Gestió Tributària exerceixi, per compte d’aquesta Corporació, les 
competències de recaptació dels ingressos de dret públic que a continuació 
s'especifiquen: 
 
I.- Preus públics per a la Prestació de serveis a l’Escola d’Adults, Activitats i 
serveis per a gent gran, Cursos i tallers formatius i Foment econòmic. 
 
Les funcions delegades són: 
 
Recaptació dels deutes tant en període voluntari com executiu. 
Dictar la provisió de constrenyiment. 
Liquidació d’interessos de demora. 
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.  
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
Qualsevol altra necessària per a l’efectivitat de les anteriors. 

II.- Multes coercitives 

Les funcions delegades són: 

Recaptació dels deutes en període executiu. 
Notificar la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan competent de 
l’Ajuntament. 
Liquidació d’interessos de demora. 
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.  
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
Qualsevol altra necessària per a l’efectivitat de les anteriors. 

III.- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius. 

Les funcions delegades són: 
 
Recaptació dels deutes en període executiu. 
Notificar la provisió de constrenyiment dictada per l’òrgan competent de 
l’Ajuntament. 
Liquidació d’interessos de demora. 
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.  
Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
Qualsevol altra necessària per a l’efectivitat de les anteriors. 
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Segon. L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per sí mateix i sense 
necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar 
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, 
realitzar liquidacions per a determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, 
total o parcial, de les liquidacions, respecte a alguns dels tributs o ingressos de 
dret públic la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, 
quan circumstàncies organitzatives, tècniques, o de distribució competencial 
dels serveis municipals, ho facin convenient. 
 
Tercer. L'Ajuntament podrà convenir amb l'Organisme de Gestió Tributària de 
la Diputació de Barcelona, la realització d'actuacions de recaptació procedents, 
respecte a altres conceptes diferents dels assenyalats en aquest acord, amb 
subjecció als criteris emanats per la Junta de Govern de l'ORGT. 
 
Quart. La delegació conferida de l’exercici de les competències descrites en 
aquest acord es regeix per les següents regles: 
 

Regla primera.- La delegació atorgada té caràcter general i una duració 
de dos anys a comptar des de la data d’acceptació per part de la 
Diputació de Barcelona.   
 
Tanmateix, el temps de durada de la delegació s'entendrà prorrogat 
tàcitament per períodes consecutius d'un any, si cap de les dues parts 
no comunica la seva decisió de donar-la per finida amb una antelació 
mínima de sis mesos. 
 
Regla segona.- L’exercici de les facultats delegades s’ajustarà als 
procediments, els tràmits i les mesures en general, relatives a la gestió 
tributària, que estableixen tant la Llei d’hisendes locals com la Llei 
general tributària i les seves normes de desplegament, així com a allò 
que s’estableix en l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació 
dels ingressos de dret públic municipals, la gestió dels quals ha estat 
delegada en la Diputació de Barcelona. 
 
En particular, pel que respecta a la recaptació, en període de pagament 
voluntari i en període executiu, s’aplicarà el Reglament general de 
recaptació i la normativa concordant. 
 
Regla tercera. Les facultats delegades seran exercides pels òrgans de la 
Diputació de Barcelona i del seu Organisme de Gestió Tributària, 
conforme al que disposen els Estatuts de l’Organisme de Gestió 
Tributària, el seu Reglament orgànic i l’Ordenança general de gestió, 
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, la gestió 
dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona.  
 



 

26 
 

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

Per la seva banda, l'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de 
caràcter general i obtenir, en qualsevol moment, informació sobre la 
gestió. 
 
Regla quarta.- L’Organisme de Gestió Tributària percebrà, com a 
compensació econòmica per les despeses que hagi d'atendre per portar 
a terme amb eficàcia la prestació del servei objecte de la delegació 
conferida, la taxa per la prestació de serveis i la realització d’activitats 
necessàries per a l’exercici de les funcions de gestió, liquidació, 
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, regulada 
en l’ordenança fiscal que estigui vigent en cada exercici.  
 
Regla cinquena.- L’Ajuntament podrà sol·licitar bestretes ordinàries a 
compte de la recaptació dels impostos sobre béns immobles i sobre 
activitats econòmiques, si aquests tributs figuren entre els tributs 
delegats.  L’atorgament d’aquestes bestretes, llur quantia i condicions es 
regeix pels criteris que estableixi la Junta de Govern de l’Organisme de 
Gestió Tributària. 
En circumstàncies singulars, el president de l’ORGT podrà aprovar 
bestretes extraordinàries. En aquest supòsit, l’Ajuntament assumirà el 
cost financer que representi per a l’ORGT la disponibilitat de fons aliens. 
 
Regla sisena.  L'aplicació comptable i les transferències de les quantitats 
recaptades per l’ORGT a l’ajuntament es regiran per les normes 
següents: 
 

1. L’aplicació comptable, amb el detall de les quantitats recaptades 
per cada concepte d’ingrés, i la transferència de la recaptació la 
realitzarà l’ORGT a l’Ajuntament  de forma quinzenal. 

 
2. Els comunicats d’aplicació comptable detallaran les quantitats 

liquidades pels diversos conceptes, les anul·lacions de 
liquidacions i les devolucions d’ingressos indeguts aprovades dins 
del període quinzenal anterior, amb les especificacions 
necessàries per poder registrar les operacions resultants en la 
forma imposada per la Instrucció de comptabilitat de les 
corporacions locals. 

 
3. L'Organisme de Gestió Tributària liquidarà i recaptarà, per 

delegació de l'Ajuntament, interessos de demora pel temps 
transcorregut des de la conclusió del període de pagament 
voluntari fins al moment en què tingui lloc el pagament del deute, 
al tipus d'interès establert a la normativa vigent.  

 
4. L’import de la bestreta ordinària a què es refereix la regla 

cinquena serà abonada conjuntament amb la primera 
transferència del mes pel concepte de recaptació. 
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5. Pel que fa a la recaptació per l'Impost sobre activitats 

econòmiques, es transferirà a l’Ajuntament la part d'ingressos que 
corresponen a la quota tributària municipal, i la part corresponent 
al recàrrec provincial s'ingressarà directament al compte de la 
Diputació. 

 
Regla setena.- La Diputació de Barcelona tindrà, genèricament, les 
facultats i les obligacions que corresponen, segons la normativa vigent 
en aquesta matèria, al titular de la recaptació, i les exercirà o bé complirà 
a través de llur Organisme de Gestió Tributària. 
 
L'Organisme de Gestió Tributària rendirà els comptes a l’Ajuntament de 
la gestió recaptatòria en els terminis i segons les especificacions que 
conté el Reglament general de recaptació i llurs disposicions 
concordants.  
 
Regla vuitena.- A més de les obligacions establertes en la legislació 
vigent per als òrgans recaptadors, l'Organisme de Gestió Tributària 
assumeix per l’acceptació voluntària de la delegació realitzada per 
l’Ajuntament, les obligacions següents: 
 
a. Establir circuits de comunicació interadministrativa que puguin fer 

més efectiva la gestió de la recaptació executiva.  
b. Establir les vies d'informació continuada a l'Ajuntament, a fi que pugui 

tenir coneixement puntual i constant de l'estat de la recaptació.  
c. Oferir a través de la Seu electrònica els serveis previstos en la Llei 

11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis 
públics. 

d. Mantenir les oficines obertes al públic un mínim de 5 hores diàries.  
e. Portar la comptabilitat dels valors que estiguin en el seu poder i rendir 

el compte anual,  justificat per la relació de deutors classificada per 
conceptes i exercicis, i tota l'altra documentació que resulta exigible 
per la normativa vigent en cada moment.  

 
Regla novena. La Diputació de Barcelona, a través seu l'Organisme de 
Gestió Tributària, durant el temps de vigència de la delegació gaudirà 
dels drets següents: 
 
a. Percepció de les quantitats establertes en la regla quarta.  
b. Percepció dels contribuents de les costes que origina el procediment 

de constrenyiment, degudament justificades.  
c. Percepció de l’Ajuntament de les costes que origina el procediment 

executiu, degudament justificades, en els supòsits de baixes 
acordades per l’Ajuntament. 

d. Nomenament al seu càrrec del personal que calgui per a la gestió del 
servei.  
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e. Aconseguir l'auxili de l'autoritat en els casos previstos en el 
Reglament General de Recaptació i en les disposicions concordants.  

f. Utilitzar el local que habiliti l’ajuntament per a l’exercici de les 
competències delegades, sempre que no sigui necessari o 
convenient que l’ORGT disposi d’un local propi, de propietat o de 
lloguer i sens perjudici de la contraprestació que l’Organisme de 
Gestió Tributària pugui convenir amb l’ajuntament per la utilització de 
les dependències municipals.    

 
Regla desena.  L’Organisme de Gestió Tributària adoptarà les mesures 
necessàries per a donar compliment a la normativa específica en matèria 
fiscal i tributària, a la de protecció de dades de caràcter personal, a la 
normativa sobre arxius i documents i a les especificacions contingudes 
en l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos 
de dret públic municipals, la gestió dels quals ha estat delegada en la 
Diputació de Barcelona. 
 
Pel que respecta a la normativa reguladora de l’administració electrònica 
i dels arxius i documents, l’Organisme de Gestió Tributària podrà 
procedir a la substitució de documents originals en suports físics per 
còpies electròniques de documents amb validesa d’originals i signats 
electrònicament. A més a més, tots els documents generats per l’entitat 
local delegant i per l’ORGT, així com aquells presentats pels 
ciutadans, referits a l’exercici de la delegació - tant els de suport paper 
com els de suport electrònic i llurs copies - es podran destruir d’acord 
amb el que estableix la normativa d’arxius i documents, les taules 
d’avaluació i els acords de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i 
Tria Documental (CNAATD). 
 
Regla onzena.  Són causes d'extinció de l’exercici de la delegació 
conferida, les següents: 
 
1. El transcurs del termini de la vigència de la delegació o la no-pròrroga 

tàcita, d'acord amb allò que estableix la regla primera.  
2. L'acord mutu entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona.  
3. L'incompliment de les regles de la delegació contingudes en l’acord. 
4. Qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent.  
 

Cinquè. Notificar aquest acord de delegació a la Diputació de Barcelona, als 
efectes que, per la seva part, es procedeixi a l'acceptació de la delegació 
conferida. Un cop acceptades les delegacions la Diputació de Barcelona 
publicarà les delegacions, juntament amb la referència a llur acceptació, tant en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona com en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i, també, en la seu electrònica de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.  
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6. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 31/2013, MITJANÇANT 
SUPLEMENT DE CRÈDITS. 
 
Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, cal fer algun aclariment en aquest punt? Senyora Taulats.” 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Voldríem fer una pregunta, com que ja estem al final de l’exercici, voldríem 
demanar si les baixes que afecten a aquestes partides haurien estat romanents 
i per això resulta fàcil passar-les a una altra partida? O es que finalment 
s’abandona algun tipus de projecte que depenia d’aquestes partides 
pressupostàries? Gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, senyor Marañés.” 
 
Pren la paraula el senyor Marañés: 
“Són romanents.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Hi ha alguna intervenció més? Passem a la votació d’aquesta modificació.”   
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta dels presents 
[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 número SEMC 9/2013, relatiu a la modificació de crèdits número 
31/2013 del pressupost municipal de l’exercici 2013, mitjançant suplements de 
crèdit. 
 
DICTAMEN 
 
Antecedents 
 
I. S’ha produït un dèficit de finançament en el projecte d’inversions 
11.432.62509 Pla de dinamització turística per import de 625,41 euros que s’ha 
de cobrir. És per tal d’eixugar aquest dèficit en el projecte esmentat que l’Àrea 
de Serveis Territorials ha sol.licitat una modificació de crèdits. 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 625,41euros. 
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II. En la relació que s’acompanya, com annex, es detalla l’aplicació 
pressupostària de despesa que es suplementa finançada mitjançant la baixa 
per anul·lació de crèdits de despeses d’altres aplicacions del pressupost no 
compromeses, les dotacions de les quals es consideren reductibles sense 
pertorbació del servei respectiu. 
 
III. 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 31/2013 del 
pressupost de l’Ajuntament de Caldes de Montbui de l’exercici 2013, mitjançant 
suplements de crèdit, per un import de total de 625,41 euros, segons detall de 
l’annex, on s’especifica l’aplicació pressupostària que es suplementa, i la seva 
font de finançament que és a càrrec de baixes per anul·lació d’altres 
aplicacions pressupostàries. 
 
Segon. Exposar al públic aquesta modificació mitjançant publicació d’edicte al 
BOP i en el tauler d’anuncis de la Casa Consistorial, en espai de 15 dies hàbils, 
a efectes de possibles reclamacions segons estableixen els articles 169,170 i 
171 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i considerar 
definitivament aprovat l’expedient en el cas de no presentar-se reclamacions. 
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7. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 32/2013, MITJANÇANT 
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS. 
 
Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Hi ha algun aclariment a fer? Senyora Romano.” 
 
Pren la paraula la senyora Romano: 
“Bé, nosaltres voldríem que ens diguessin, perquè ens sorprèn que a finals 
d’any hi hagi un augment de la partida d’energia elèctrica de 72.476,14.  
Quin és el motiu d’aquest augment d’aquesta partida a final d’any?” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Següent pregunta, senyora Taulats.” 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Nosaltres volíem confirmar si en aquest cas, com que se suposa que és 
despesa corrent, estem parlant de consums energètics, sabem que l’energia 
elèctrica ha pujat molt de preu i potser les previsions no s’havien fet 
adequadament.  Si és en aquesta línea sí que al final el pressupost reflecteix la 
realitat dels projectes que es tiren endavant i de les idees que es tenen.  
Davant d’aquesta situació cada vegada es fa més evident i necessari invertir en 
reduir la despesa energètica, perquè realment si aquest fet s’ha produït per un 
increment de tarifes o per un increment energètic, ja que cada vegada tenim 
més infraestructura, més edificis, sí que seria bo tirar endavant aquest pla que 
hem parlat moltes vegades d’un estalvi energètic, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, senyor Mauri si us plau.” 
 
Pren la paraula el senyor Mauri: 
“Bé, la partida aquesta que va destinada al subministrament energètic té dues 
casuístiques; una, l’increment de la tarifa i l’altra, que durant bastants anys 
s’anava passant un petit dèficit de cada any, d’any en any. Un cop arribat fins 
aquí hem decidit que volíem tancar aquest dèficit i començar de zero.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Hi ha més dubtes? Sí? Senyora Taulats.” 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“La pregunta més important era si aquesta situació, davant d’aquesta 
modificació de crèdit, si el plantejament d’inversions respecte al pressupost del 
2014 inclourà un pla d’estalvi energètic? Però que es faci efectiu, perquè sí que 
ha anat sortint poc o molt en els pressupostos dels altres anys i no sabem fins 
a quin punt s’ha executat, gràcies.” 
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Pren la paraula el senyor Mauri: 
“Des de 2009 es va implantar un pla d’estalvi energètic a l’enllumenat públic, 
que s’ha anat executant per fases, enguany aquesta setmana hem iniciat la 
sisena fase, que són tots els barris extraurbans que quedaven per fer: Saulons 
Lledoners, Torre Negrell, i la idea és acabar aquest últim pla pel febrer i això vol 
dir que haurem, que ara tindrem un enllumenat públic molt més eficient que 
abans de 2009, que hi ha un estalvi amb watts del 70 al 85% menys que al 
2009 i que l’estalvi econòmic sí que es pot fer, encara que cada cop ens pugen 
la factura elèctrica i és complicat un estalvi elèctric, però sí que l’estalvi en 
watts és significatiu i molt important. Vull dir que entre el 70 i el 85% menys de 
consum de watts a l’enllumenat públic, que és molt.  
Llavors amb els edificis públics també hi ha un altre pla d’eficiència energètica, 
no només la llum sinó la calefacció. També hem tingut plans d’eficiència 
energètica com per exemple el de les Cremades i la seva planta de Biomassa, 
gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé doncs, si no hi ha més paraules passem a la votació.”  
 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta dels presents 
[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 número SEMC 9/2013, relatiu a la modificació de crèdits número 
32/2013 del pressupost municipal de l’exercici 2013, mitjançant transferència 
de crèdits. 
 
DICTAMEN 
 
Antecedents 
 
I. L’Àrea de Serveis Territorials ha sol·licitat dur a terme una modificació de 
crèdits per dotar de crèdit unes aplicacions pressupostàries mitjançant 
transferència d’unes altres. S’adjunta en l’expedient les sol·licituds de 
modificació de crèdits i els informes justificatius. 
 
Per tant, l’expedient que es presenta té per objectiu aprovar una modificació de 
crèdits per transferència de crèdits d’unes aplicacions de diferents àrea de 
despesa a unes altres, per un import total de 83.700,38 euros. 
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II. En la relació que s’acompanya, es detallen les aplicacions pressupostàries 
de despeses que s’incrementen, així com les necessitats que s’han d’atendre, 
la satisfacció de les quals no es poden demorar fins l’exercici següent. El resum 
agregat de la modificació de crèdits és el següent: 
 
  
Tipus de modificació   Increments Decrements 
Transferència de crèdits MODIFICACIONS CAP. II  75.480,38 €  
Transferència de crèdits MODIFICACIONS CAP. VI    8.220,00 €   8.220,00 € 
Transferència de crèdits MODIFICACIONS CAP. III  75.480,38 € 

  
TOTAL MODIFICACIÓ DE 
CRÈDITS    83.700,38 €  83.700,38 € 

 
III. Vist l’informe de la Intervenció Municipal. 
 
Fonaments de dret 
 
- Els articles 179 i 180 del  Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i els articles 
169,170 i 171 de l’ esmentat text. 
 
- Els articles 40, 41 i 42 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 
desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos. 
 
- Els articles 6è. i 10è. de les Bases d’execució del pressupost municipal vigent. 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 32/2013, del 
pressupost de l’Ajuntament de Caldes de Montbui de l’exercici 2013, per un 
import total de 83.700,38 euros, segons detall del quadre següent, on 
s’especifiquen les previsions de despesa i el seu finançament. 
 

ANNEX  MODIF. CRÈDITS NÚMERO : 32/2013

ENTITAT : AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI

TIPUS DE MODIFICACIÓ : 4 TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS
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Modificacions per transferència capítol II i III. 
 
NÚMERO 
D’APLICACIÓ    

ORG. PROG. ECON.          DESCRIPCIÓ APLICACIÓ 
INCREMENT 
SOL·LICITAT 

DECREMENT 
SOL·LICITAT

31 165 
21001 

Muntatges electrònics 
esdeveniments 3.004,24 

21 011 31037 BCL-BBVA 2006 (922.999,88)  3.004,24
                                                TOTAL 3.004,24 3.004,24
     
31 169 

22100 
Subministraments energètics 
(energia elèctrica) 72.476,14 

21 011 31000 Interessos operacions de tresoreria  20.000,00
21 011 31021 Caixabank (1.202.024,21)  1.046,73
21 011 

31022 
Banc Bilbao Vizcaya Argentaria 
(546.921,02)  1.163,60

21 011 
31026 

Nova Caixa Galicia-Can Rius 
(2.103.542,37)  25.000,00

21 011 31029 Catalunya Banc 2003 (761.937,86)  358,66
21 011 

31030 
BBVA – Escola Bressol  
(775.000,00)  8.476,16

21 011 
31031 

Catalunya Banc – Pla de 
Sanejament (650.000,00)  2.590,76

21 011 
31032 

 Catalunya Banc 2005 PCL 
(736.000,00)  5.160,90

21 011 31034 BBVA 2005 (298.000,00)  2.588,50
21 011 

31035 
Catalunya Banc 2006 PCL 
(752.000,00)  6.090,83

                                                TOTAL 72.476,14 72.476,14
     
 
 
Modificacions per transferència capítol VI. 
 
NÚMERO D’APLICACIÓ    

ORG. PROG. ECON.          DESCRIPCIÓ APLICACIÓ 
INCREMENT 
SOL·LICITAT 

DECREMENT 
SOL·LICITAT

40 334 62500 Mobiliari muntatge esdeveniments 8.220,00 
31 155 63400 Elements transport espais públics  8.220,00
                                              TOTAL 8.220,00 8.220,00
 
Segon. Exposar al públic aquesta modificació mitjançant publicació d’edicte al 
BOP i en el tauler d’anuncis de la Casa Consistorial, en espai de 15 dies hàbils, 
a efectes de possibles reclamacions segons estableixen els articles 169,170 i 
171 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i considerar 
definitivament aprovat l’expedient en el cas de no presentar-se reclamacions. 
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8. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 33/2013, 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. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, hi ha alguna intervenció? Senyora Taulats.” 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Aquesta millora d’enllumenat públic del barri dels Saulons, és a allò que feia 
referència abans el regidor? És despesa o és inversió? Gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor Mauri: 
“Es fa a través del rènting i és despesa.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, hi ha alguna intervenció més? No? Doncs passem a la votació.”  
 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta dels presents 
[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 número SEMC 9/2013, relatiu a la modificació de crèdits número 
33/2013 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. 
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II. En el llistat que s’acompanya, com annex, es detallen les aplicacions 
pressupostàries que es creen, 31.151.60003 Adquisició terrenys aparcament 
Les Hortes i 31.165.61901 Millora enllumenat públic Barri Els Saulons, 
finançades mitjançant les baixes de crèdits de vàries aplicacions de despesa, la 
dotació de les quals 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 17.515,86 euros.  
 
III. Vist l’informe de la Intervenció Municipal. 
 
 
Fonaments de dret 
 
Articles 169, 170, 171 i 177 del  RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals; articles 35,36, 37 i 38 
del RD 500/1990, de 20 d’abril; i, articles 6, 7, i 8 de les bases d’execució del 
pressupost municipal vigent. 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 33/2013, del 
pressupost de l’Ajuntament de Caldes de Montbui de l’exercici 2013, per un 
import total de 17.515,86 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 les aplicacions pressupostàries que s’indiquen. 
 
Segon. Exposar al públic aquesta modificació mitjançant publicació d’edicte al 
BOP i en el tauler d’anuncis de la Casa Consistorial, en espai de 15 dies hàbils, 
a efectes de possibles reclamacions segons estableixen els articles 169,170 i 
171 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i considerar 
definitivament aprovat l’expedient en el cas de no presentar-se reclamacions. 
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9. DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 1282/2013, 
DE 14 DE NOVEMBRE DE 2013, PEL QUAL ES RESOL APROVAR EL 
SEGUIMENT PRESSUPOSTARI CORRESPONENT AL 3R TRIMESTRE DE 
2013, D’ACORD AMB LA LLEI ORGÀNICA 2/2013, DE 27 D’ABRIL, 
D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA. 
 
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 unanimitat dels presents, resta 
assabentat de l’acord següent: 

           
 Identificació de l’expedient  
 
Expedient número 75/2013 de l’Àrea Econòmica, corresponent a l’aprovació de 
les obligacions trimestrals de subministrament d’informació de l’Ajuntament de 
Caldes de Montbui. 
 
DICTAMEN 
 
Antecedents i Fonaments de dret 
 
I. El dia 14 de novembre de 2013, el Sr. Jordi Solé i Ferrando, Alcalde-
President de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, va aprovar les obligacions 
trimestrals de subministrament d’informació corresponent al 3r. trimestre de 
2013 de l’Ajuntament de Caldes de Montbui mitjançant el decret d’alcaldia 
número 1282/2013. 
 
II. 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 en 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 estableix que 
abans del darrer dia del mes següent a cada trimestre, cal enviar una sèrie 
d’informació.  
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Donar compte al Ple del decret d’alcaldia número 1282/2013, de 14 de 
novembre 2013, pel qual es resol aprovar les obligacions trimestrals de 
subministrament d’informació corresponent al 3r. trimestre de 2013 de 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui.  
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10. APROVAR EL CONTINGUT DEL CONVENI D’EXPROPIACIÓ DE MUTU 
ACORD ENTRE L’AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI I LES 
SENYORES FRANCESCA I MARINA BANÚS TORRENTS. 
 
Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, gràcies, hi ha intervencions? Sí? Senyora Romano.” 
 
Pren la paraula la senyora Romano: 
“Bé, en aquest punt ens hem trobat que en l’expedient que portem a ple,  
faltaven uns informes i a últim moment aquests informes van sortir perquè 
estaven a l’expedient de justi preu 8300/10. Bé, això ens ha causat algun retard 
en poder valorar bé aquest punt. Hem vist que hi ha la valoració que fa el 
nostre arquitecte al 2011, on valora aquesta expropiació en 138.494,00 euros. 
Hem pogut veure que també hi ha la taxació per part de les propietàries del 
terreny que creiem que és massa, arribem casi a més d’un milió d’euros, però 
ens hem decantat per la valoració que ha fet el Jurat d’Expropiació de 
Catalunya que demana 420.000 euros, diu que el preu correcte és això.  
A nosaltres ens agradaria que ens diguessin en què s’han basat per decantar-
se per aquesta proposta. Creiem que sis anys pagar 5.845 euros al mes en 
quotes, crec que no és un bon tracte. Crec que l’Ajuntament no hi ha sortit gens 
ben parat, i per tant el nostre vot no serà favorable perquè entenem que 
havíem d’insistir en l’informe del nostre tècnic de la casa, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, senyora Taulats.” 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Aquest punt és un punt complex, la veritat, perquè ve d’un procés que hem 
d’entendre que no neix d’una manera correcta. No som conscients de les 
conseqüències que representa tot aquest procés i les afectacions a terrenys 
que no són de propietat de l’Ajuntament quan fem el planejament urbanístic. 
El que nosaltres veiem també és que els costos que representa per 
l’Ajuntament són molt grans, però en aquest sentit i tenint en compte que ja es 
va prendre una decisió de considerar aquest espai zona verda, vol dir que 
l’Ajuntament que va fer-ho en aquell moment, que va aprovar-ho, ja tenia una 
intencionalitat en relació amb aquests terrenys.  
Per tant, a banda de la valoració negativa que fem, sí que voldríem conèixer 
una mica més enllà, donar-li una mica la volta al tema, i si poguéssim saber 
quin és el destí que té previst l’equip de govern en relació amb aquests terrenys 
i si aquest destí pot ser beneficiós, aprofitant la situació, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, per respondre passo la paraula al senyor Personat.” 
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Pren la paraula el senyor Personat: 
“Gràcies, bon vespre a tothom, primer, com dieu és un tema complex i que fa 
molt de temps que estem arrossegant, concretament des de 2007 quan es va 
fer la requalificació de la finca. 
Faré una miqueta d’extracte, seré breu, perquè us poseu tots al lloc de la 
negociació. El 4 d’agost de 2009, es comunica per part de les propietàries amb 
el propòsit inicial de l’expedient de preament, ja que han passat els cinc anys i 
no se’ls hi ha dit res. Elles creuen que tenen dret a demanar a l’Ajuntament 
l’expedient d’apreuament i presenten el 7 de desembre de 2009, una valoració 
del tècnic per la part d’elles de 1.172.758,52,  aleshores nosaltres vam fer una 
valoració també per un tècnic de la casa, però no és el que vostè ha dit, n’hi ha 
dos de tècnics de la casa, n’hi ha dues valoracions.  
El juliol de 2010 hi ha la valoració de l’arquitecte Lujan, aleshores arquitecte 
d’aquesta casa, per valor de 422.177,77 euros. El 4 d’agost de 2010, s’adjunta 
documentació de la valoració del senyor Gutierrez al Jurat d’expropiació, 
demanant que s’atengui i es doni el valor de just preu per 1.172.000 euros.  
El 21 de desembre el Jurat d’Expropiació fa un acte, vol fer un acte d’avinença, 
a les 11’30, per ser més exactes, i la propietat renuncia a aquest acte. 
El 20 de gener de 2011, el Jurat comunica a l’Ajuntament la demanda del preu 
just. 
El 19 de febrer de 2011, presentem una valoració del nou tècnic, del senyor 
Jordi Pagés, de 138.494 euros, que és la valoració a la qual vostè feia al·lusió, 
és  la segona valoració dels tècnics de la casa. 
El 17 de maig de 2011, es presenta el Contenciós Administratiu contra 
l’Ajuntament per demanar el valor de just preu, per valor de 1.172.000 euros i 
es presenta el Contenciós. 
I avui presentem el conveni per arribar a un tracte. 
La diferència de valoracions -intentaré també explicar-li, perquè és bastant 
complex  també, però intentaré explicar-li, a veure si en sé prou- té, a veure 
amb que abans les expropiacions es feien segons el valor cadastral, però des 
de fa un temps cap aquí, el valor cadastral ja no és el preu d’indemnització sinó 
el preu de just mercat, el preu de mercat.  
Aleshores vol dir que el terreny on tu vols expropiar té unes possibilitats 
d’edificació i tu has de pagar d’acord amb aquestes possibilitats d’edificació. 
Ara bé, com que no tens possibilitat d’edificació perquè és zona verda, per tant 
et diu la Llei que has de mirar el contorn. Llavors clar, podem mirar el contorn 
de moltes maneres, cada arquitecte mira el contorn a la manera que més li 
convé. Per exemple, el de la propietat mira el contorn posats d’esquena als 
corrals, cap a la dreta on veu un edifici que és la Residència que té quatre 
plantes i un àtic. Si mires cap a l’esquerra tot són cases i si mires la qualificació 
són baixos més dos. Aleshores el Jurat d’Expropiació evidentment, li llegiré 
perquè aquesta és la percepció que vam fer a la valoració d’ells.  
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Evidentment multiplicaven per quatre quan realment el factor era 1’2. Això 
donava un preu molt excessiu perquè evidentment no deixaven construir. Si ara 
venen a demanar un permís no el donem planta quatre més àtic, no el donem. 
La valoració que presenta la part expropiada inclou una part de superfície, per 
altra banda també van comptar més superfície. Ho llegiré perquè així no 
m’equivocaré: -“que considerem que no pot tenir-se en compta la sol·licitud 
d’expropiació a l’empara de l’article 114 pel fet que aquest està classificada 
clau E2 i és susceptible d’activitat privada.” Perquè si fos d’equipaments 
d’activitat pública també tindríem d’expropiar-ho, però és d’entitat privada per 
tant ells podrien fer equipaments allà i no teníem nosaltres perquè expropiar-ho 
i ells comptaven també aquesta expropiació d’aquests metres quadrats. 
Pel càlcul del valor del sòl, considera una edificabilitat superior a tres metres 
quadrats per metre quadrat, que no es correspon amb l’edificabilitat mitja del 
polígon fiscal i d’altra banda utilitza un valor de repercussió sobrevalorat pel fet 
d’utilitzar la formulació de metros residual, uns costos de construcció inferiors 
als habituals. Finalment utilitza un coeficient reductor del 0’6 que passa del 
valor d’habitatge l’equipament que no està contemplat en la legislació 
urbanística vigent. Això dóna aquest preu desorbitat de 1.172.000 euros. 
Per altra banda, el Jurat d’Expropiació també fa un comentari a la valoració 
presentada pel nostre segon tècnic que era de 138.494 euros i diu: “La 
valoració de l’Ajuntament inclou únicament la superfície qualificada com espai 
lliure clau 5 quan també està subjecta d’expropiació una superfície qualificada 
d’espai lliure de 154 metres.” Sí, a nosaltres ens sortia més econòmic, però 
vam obviar 154 metres que teníem d’haver posat. 
Pel que fa a la valoració del sòl, aplica correctament l’aprofitament del polígon 
fiscal, si bé utilitza un valor de repercussió no justificat mitjançant un mètode 
residual, així mateix aplica el coeficient reductor d’un 0’5 per passar el valor 
habitatge al sistema no contemplat a la Llei del sòl. Si realment  no ens donen 
la raó quan que apliquem correctament l’aprofitament del polígon. 
Amb aquests dos factors, uns que fan una valoració d’un contorn que no 
podem aprovar-ho i un altre que fa una versió amb un altre contorn, ells fan una 
valoració amb els polígons fiscals 1 i 5 que són els dos costats i fan la mitjana. 
Amb aquesta mitjana diuen que són 651 metres, que l’edificabilitat és 1’20 
metre quadrat per metre quadrat igual que nosaltres, que l’Ajuntament, i això 
dóna un import de 373.616’62 euros. 
Podem veure evidentment que el preu de 373.616’62 euros és el que ells 
tenien recorregut. La propietat ha recorregut amb el Contenciós Administratiu 
que estem pendents de sentència. 
Jo crec que menys que això no sortirà, potser podria sortir més que això. Tinc 
les altres valoracions aquí a la mà, podria sortir més que això. Per tant 
considero que és un bon tracte el tancar aquest període de sis anys o set anys 
negociant per no arribar enlloc, tanquem-lo, fem un just preu, que és el que diu 
el Jurat d’Expropiació, que hi estem tots d’acord i pensem que és adequat. 
Quan el destí, que m’ha preguntat la senyora Maria, el destí dels terrenys, 
primer deia que no, el naixement no era correcte, estic d’acord, potser la 
planificació que es va fer en el seu moment es va pensar una cosa i llavors es 
diu una altra, no sóc ningú per jutjar la planificació d’aquelles hores. 
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Si ho va fer, el seu motiu deuria tenir. Jo no he entrat a esbrinar quin motiu hi 
havia, ni tampoc si tenien raó o no tenien raó, però és el que tenim. Per tant 
correcte, o no és un destí que hem de solucionar, i crec que la manera de 
solucionar-ho ha estat correcta. 
El destí del terreny és per la implantació d’un pàrquing sota la zona verda, sota 
la zona verda la Llei permet edificar tres plantes subterrànies, allà tenim un 
avantatge, que no cal excavar gaire per soterrar, perquè el desnivell ens ho 
permet, fins i tot crec que han vist vostès també l’avantprojecte que tenim, o 
dibuixos que tenim per fer el pàrquing a les hortes. És un pàrquing de tres 
plantes que tindran més o menys, ara ho dic de memòria, potser unes 200 
places d’aparcament amb això podem solucionar el problema que tenim a 
Caldes de l’aparcament definitivament. 
Si hi ha algun altre aclariment?” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Sí, hi ha més paraules? Senyora Romano.” 
 
Pren la paraula la senyora Romano: 
“Bé, només fer un incís al senyor Vicenç, jo no he fet esment a l’informe del 
Salvador Lujan perquè no hi és. Aquí sí l’anomenen però en l’expedient no hi 
és. Per això no el puc valorar, per això jo li he dit al començament que hi ha 
informes que em diuen a mi la proposta que no estan en l’expedient. Per tant, 
per això no l’he anomenat, perquè no l’he pogut valorar, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Senyora Taulats.” 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Només vull aclarir, el record que nosaltres tenim d’haver vist algun 
avantprojecte sobre un pàrquing, un possible pàrquing a la zona de les hortes 
no s’ubica al lloc on ara es fa aquesta expropiació, sinó en un altre lloc.  
Per tant, no sabem fins a quin punt aquest destí realment és solvent o no és 
solvent en els actuals terrenys que malauradament per les circumstància que 
sigui s’hi arriba. Per altra banda considerem si és que aquest es el destí que la 
zona necessita, si aquest es vol que sigui el destí, uns informes tècnics de 
l’ACA necessaris per valorar si realment a la zona de la llera de la riera es pot 
fer, no quedaria afectada o de quina manera es pot fer el pàrquing soterrat 
perquè és diferent a la zona que hi havia destinada a aquesta finalitat. 
I llavors afegiríem, si aquest és el destí que se li vol donar. Amb el 
avantprojecte i el destí original que tenien els terrenys els quals hi anava, què 
passa? I quines afectacions té? Gràcies.” 
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Pren la paraula el senyor Personat: 
“Bé, senyora Romano, jo he vist avui l’expedient i he trobat l’informe, no he 
tingut cap problema i ens hem trobat a la mateixa planta fent fotocòpies. He fet 
la fotocòpia aquest matí amb l’informe que vostè podia mirar, hi era l’informe a 
dins, jo no sé, igual l’ha posat un altre més tard, però l’informe hi era a 
l’expedient. Només per curiositat, vull dir que hi era a l’expedient.  
Jo he fet aquest matí la fotocòpia. Jo l’he vist, segurament que al moment que 
ho ha mirat vostè no hi era, i al moment que l’he mirat jo hi era, ja està. No té 
cap més problema, ho sento que no l’hagi pogut veure, de totes formes sempre 
li dic que si li falta alguna cosa, el despatx està obert i a més ens hem creuat 
avui com deu vegades per la sala aquesta, ens hem creuet molt. Escolta que 
em falta un expedient aquí, em falta un informe, i jo li hagués, gustosament, li 
hagués cedit la informació. 
Quan als informes que necessitem de l’ACA, ja han fet els informes, no per 
escrit, però sí que hem fet les consultes a l’ACA per qüestions d’inundacions, 
també evidentment, perquè fer una edificació, no diré a prop de la riera, però 
cara a la riera, doncs tens un certificat d’inundacions. També hem fet la 
prospecció a Paisatge i sobretot a Urbanisme, i tots aquests tres estaments 
estant d’acord en tirar endavant aquest projecte allà, però sempre conservant, 
evidentment, l’estètica.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, doncs si no hi ha més paraules, passem a la votació.”          
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta dels presents 
[10 vots favorables dels membres del grup municipal d’ERC (10); 6 abstencions 
de CIU (3); del PSC (2); i d’ICV-EUiA (1); i 1 vot en contra del PPC (1)], 

              
              ACORDA: 

    
Identificació de l’expedient  

Expedient número TC301-2013-43 de Serveis Territorials, d’aprovació del 
Conveni d’expropiació de mutu acord entre l’Ajuntament de Caldes de Montbui i 
les senyores Francesca i Marina Banús Torrents. 

DICTAMEN 
 
Antecedents 
 
I.- L’Ajuntament de Caldes de Montbui té la intenció de construir un aparcament 
en la zona de la riera per tal de millorar la mobilitat en aquesta zona. 
 
II.- les Senyores Francesca i Marina Banús Torrents, copropietàries de les 
finques que es relacionen a continuació, van presentar l’any 2010 l’escrit 
d’advertiment d’iniciar expedient d’expropiació per ministeri de la llei, en virtut 
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de l’establert a l’article 108 de la llei d’Urbanisme de Catalunya, la finca registral 
es descriu de la següent manera: 
 
 

Finca número 477 de Caldes de Montbui, ve descrita a la seva 
inscripció 12a, obrant al foli 190 del volum 2417 de l’Arxiu, Llibre 200, en 
els termes següents: 
Rustica.- “Edificios para corrales con un patio en el centro, en la vila de 
Caldes de Montbui y punto denominado “terrasses”, hoy calle Arrabal 
Canyelles¸ número 2; de cabida Ocho àreas dieciséis centiàreas. Linda: 
al Norte, con sucesores de Pablo Condal, mediante despeñadero; a 
Oriente, con finca de José Casellas, mediante camino; a Mediodía, con 
porción adjudicada a Juan Ribas; y a Poniente, con tierras de Carlos 
Casellachs, mediante margen”. 
Aquesta finca no es troba afecta a cap càrrega ni gravamen. 
  

Emplaçament:  
Raval Canyelles número 2. 
 
Motiu: Pla General d’Ordenació Urbanístic municipal de Caldes de Montbui. 
 
Qualificació: Parcel·la amb referència cadastral 0491101DG3009G0001EL 
Es part de sistema d’espais lliures, (clau V) i en part sistema de comunicacions 
de la xarxa viària urbana (clau C). 
 
Part de la parcel·la amb referència cadastral: 04911120DG3009G0001TL 
 
És part de sistemes d’espais lliures (clau V) i en part sistema d’equipaments 
sanitari – assistencial (Clau E2). 
 
Classificació : Sòl urbà 
 
Superfície a valorar: 497,00 m2 de la finca cadastral 0491101DG3009G0001EL (V) 
 
                                 154,63 m2 de la finca cadastral 0491120DG3009G0001TL  (V) 
 
Els 171,37m2 restants de la finca cadastral 0491120DG3009G0001TL, entenen 
que no s’han de valorar, ja que es considera que no és aplicable l’article 114, 
pel fet que aquesta part de la finca està qualificada com equipament sanitari - 
assistencial (clau E2). 
 
Construcció: A la parcel·la cadastral 0491101DG3009G0001EL, hi ha una 
construcció de dues plantes i coberts, destinat a magatzem, amb una superfície 
segons cadastre de 506 metres quadrats. 
 
L’edifici es de l’any 1880 (segons cadastre) i segons la propietat es troba en 
molt mal estat de conservació, amb la seva vida útil esgotada. 
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III.- Que l’Ajuntament de Caldes de Montbui i les senyores Francesca i Marina 
Banús Torrents, en la qualitat amb la qual actuen, estan interessats en arribar a 
un mutu acord per a la total liquidació de l’expedient d’expropiació iniciats de 
conformitat amb allò establert en l’article 24 de la Llei d’Expropiació Forçosa, i 
als articles 74 i següents de la Llei de la Jurisdicció Contenciós Administrativa. 
 
IV.- L’ Ajuntament de Caldes de Montbui, com a Administració expropiant, i les 
senyores Francesca i Marina Banús Torrents, com a expropiades estableixen, 
de mutu acord, el preu just en la quantitat de 420.861,63 euros, que es 
desglossa de la següent manera: 
 

• 373.616,62 euros que corresponen a la valoració del terrenys feta pel 
Jurat d’Expropiació de Catalunya que inclou el premi d’afecció. 

• La resta, fins a  l’import total de 420.861,63 euros correspon als 
interessos que són 47.245,01 euros. L’import total es liquidarà en sis 
anys, es a dir 72 mesos, amb una quota total mensual de 5.845,30, una 
vegada aplicat un interès legal del 4% anual, d’acord amb la Llei 17/2012 
de Pressupostos de l’Estat per l’any 2013, sobre un capital a amortitzar 
de 373.616,62 euros. 

 
Fonaments de dret 
 
Article 24 de la Llei de 16 de desembre de 1954, sobre expropiació forçosa: 
 
“L’Administració i el particular a qui es refereix l’expropiació poden convenir 
l’adquisició dels béns o drets que són objecte d’aquella lliurament i per mutu 
acord, cas en el qual, una vegada convinguts els termes de l’adquisició 
amistosa, s’ha de donar per conclòs l’expedient iniciat. Donat el cas que en el 
termini de quinze dies no s’arribi a aquest acord, s’ha de seguir el procediment 
que estableixen els articles següents, sens perjudici que en qualsevol estat 
posterior de la tramitació ambdues parts puguin arribar-hi.” 
 
Article 25 i següents del Reglament d’expropiació forçosa aprovat per Decret de 
26 d’abril de 1957. 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Aprovar inicialment la relació de béns i drets afectats per expropiació 
per la realització de l’obra de construcció d’un aparcament al costat de la riera 
de Caldes, que són: 
 

Finca número 477 de Caldes de Montbui, ve descrita a la seva 
inscripció 12a, obrant al foli 190 del volum 2417 de l’Arxiu, Llibre 200, en 
els termes següents: 
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Rustica.- “Edificios para corrales con un patio en el centro, en la vila de 
Caldes de Montbui y punto denominado “terrasses”, hoy calle Arrabal 
Canyelles¸ número 2; de cabida Ocho àreas dieciséis centiàreas. Linda: 
al Norte, con sucesores de Pablo Condal, mediante despeñadero; a 
Oriente, con finca de José Casellas, mediante camino; a Mediodía, con 
porción adjudicada a Juan Ribas; y a Poniente, con tierras de Carlos 
Casellachs, mediante margen”. 
Aquesta finca no es troba afecta a cap càrrega ni gravamen. 
  

Emplaçament:  
Raval Canyelles número 2. 
 
Motiu: Pla General d’Ordenació Urbanístic municipal de Caldes de Montbui. 
 
Qualificació: Parcel·la amb referència cadastral 0491101DG3009G0001EL 
Es part de sistema d’espais lliures, (clau V) i en part sistema de comunicacions 
de la xarxa viària urbana (clau C). 
 
Part de la parcel·la amb referència cadastral: 04911120DG3009G0001TL 
 
Es part de sistemes d’espais lliures (clau V) i en part sistema d’equipaments 
sanitari – assistencial (Clau E2). 
 
Classificació : Sòl urbà 
 
Superfície a valorar: 497,00 m2 de la finca cadastral 0491101DG3009G0001EL (V) 
 
                                 154,63 m2 de la finca cadastral 0491120DG3009G0001TL  (V) 
 
Els 171,37m2 restants de la finca cadastral 0491120DG3009G0001TL, entenen 
que no s’han de valorar, ja que es considera que no és aplicable l’article 114, 
pel fet que aquesta part de la finca està qualificada com equipament sanitari - 
assistencial (clau E2). 
 
Construcció: A la parcel·la cadastral 0491101DG3009G0001EL, hi ha una 
construcció de dues plantes i coberts, destinat a magatzem, amb una superfície 
segons cadastre de 506 metres quadrats. 
 
L’edifici és de l’any 1880 (segons cadastre) i segons la propietat es troba en 
molt mal estat de conservació, amb la seva vida útil esgotada. 
 
 
Segon. Demanar un certificat de titularitat i càrregues al Registre de la Propietat 
de Granollers núm. 2, i del resultat d’aquest s’elaborarà la relació inicial 
complerta de béns i drets afectats. 
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Tercer. Una vegada obtingut el certificat de l’apartat anterior, es procedirà a 
sotmetre la relació de drets i béns afectats per un termini d’informació pública 
de 20 dies  amb la publicació de l’edicte al BOPB i al diari Ara. 
 
Quart. Disposar que si en el termini d’informació pública no es presenten 
al·legacions a la relació de béns i drets afectats publicada, esdevindrà definitiva 
sense necessitat de cap altre tràmit. 

Cinquè. Aprovar el contingut del conveni d’expropiació de mutu acord entre 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui i les senyores Francesca i Marina Banús 
Torrents, que es transcriu a continuació: 

CONVENI D’EXPROPIACIÓ PER MUTU ACORD ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
CALDES DE MONTBUI I LES SRES FRANCESCA BANÚS TORRENTS   I MARINA 

BANÚS TORRENTS   
 

Caldes de Montbui,      

REUNITS 

D’UNA PART: L’Ajuntament de Caldes de Montbui, representat pel senyor Jordi Solé i 
Ferrando alcalde president de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, les dades personals 
del qual apareixen plenament acreditades en funció del seu càrrec, assistit pel senyor 
Eduard Lluzar López de Briñas, secretari general de l’Ajuntament de Caldes de 
Montbui,  
 
D’UNA ALTRA PART: 
 

• Francesca Banús Torrents, major d’edat, soltera, veïna de Caldes de Montbui, 
amb domicili en la Plaça Marquès número 20, 4º 2ª, amb DNI número 
77064673-E, que actua com a copropietària de les finques sobre les quals 
recau aquest conveni. 

 
• Marina Banús Torrents, major d’edat, soltera, veïna de Caldes de Montbui, amb 

domicili en la Plaça Marquès número 20, 4º 2ª, amb DNI número 37254792-J, 
que actua com a copropietària de les finques sobre les quals recau aquest 
conveni.  

 
Ambdues parts, es reconeixen mútuament la plena capacitat d’obrar i exposen a títol 
de preàmbul els següents  
 

ANTECEDENTS: 
 

1.- Que l’Ajuntament de Caldes de  Montbui, com a Administració expropiant, i 
beneficiària de l’expropiació, amb competències urbanístiques per tal d’executar el 
planejament urbanístic que a cadascuna de les finques objecte d’aquest conveni li 
afecta, ha tramitat el corresponent expedient d’expropiació forçosa de les finques 
propietat de les senyores Francesca i Marina Banús Torrents, les quals es relacionen a 
continuació: 
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• Finca del carrer Raval Canyelles número 2, amb referència cadastral 

0491101DG3009G0001EL. 
• Resto finca del carrer Raval Canyelles número 2, amb referència cadastral 

0491120DG3009G0001TL, ja que estan exclosos els 171,37 m2 que el Jurat 
d’Expropiació de Catalunya va entendre que no s’havien de valorar. 

 
Dins de l’expedient de just preu 8300-10, existeixen els següents documents que 
afecten a la finca situada en el carrer Raval Canyelles número 2: 
 

• Informe de valoració emès per en Juan Antonio Gutiérrez Gutiérrez en qualitat 
d’Arquitecte en data 7 de novembre de 2009. 

• Full d’apreuament emès per en Salvador Lujan i Lerma, en qualitat d’Arquitecte 
en data juliol de 2010. 

• Informe de valoració emès per el Jurat d’Expropiació de Catalunya, i subscrit 
per en Jordi Duatis i Puigdollers, Arquitecte, en qualitat de vocal tècnic en data 
22 de febrer de 2011. 

• Informe de valoració emès per en Jordi Pagès i Martinez, en qualitat d’Enginyer 
d’Edificació, en data 19 de febrer de 2011. 

• Informe de valoració  emès  per Irune Sacristan Arana, en qualitat d’Arquitecta,  
redactora de l’informe pericial encarregat per el Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Segona.  

 
2.- Que, a més, les senyores Francesca i Marina Banús Torrents, copropietàries de les 
finques que es relacionen en l’apartat anterior, van presentar l’any 2010 l’escrit 
d’advertiment d’iniciar expedient d’expropiació per ministeri de la llei, en virtut del que 
estableix l’article 114 del Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, de les 
finques relacionades en l’apartat anterior. 
 
Aquestes finques figuren en l’escriptura d’acceptació d’herència del senyor Juan 
Banús Puig, a favor de les senyores Francesca i Marina Banús Torrents. 
 
3.- Descripció, física i jurídica, dels bens i drets afectats i motiu de l’expropiació 
 

A. Finca registral número 477 de Caldes de Montbui, ve descrita a la seva 
inscripció 12a, obrant al foli 190 del volum 2417 de l’Arxiu, Llibre 200, en els 
termes següents: 
Rustica.- “Edificios para corrales con un patio en el centro, en la villa de Caldes 
de Montbui y punto denominado “terrasses”, hoy calle Arrabal Canyelles¸ 
número 2; de cabida Ocho àreas dieciséis centiàreas. Linda: al Norte, con 
sucesores de Pablo Condal, mediante despeñadero; a Oriente, con finca de 
José Casellas, mediante camino; a Mediodía, con porción adjudicada a Juan 
Ribas; y a Poniente, con tierras de Carlos Casellachs, mediante margen”. 
Aquesta finca no es troba afecta a cap càrrega ni gravamen. 
  

Emplaçament:  
 
Raval Canyelles número 2. 
 
Motiu: Pla General d’Ordenació Urbanístic municipal de Caldes de Montbui. 
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Qualificació: Parcel·la amb referència cadastral 0491101DG3009G0001EL 
Es part de sistema d’espais lliures, (clau V) i en part sistema de comunicacions de la 
xarxa viària urbana (clau C). 
 
Part de la parcel·la amb referència cadastral: 04911120DG3009G0001TL 
 
Es part de sistemes d’espais lliures (clau V) i en part sistema d’equipaments sanitari – 
assistencial (Clau E2). 
 
Classificació : Sòl urbà 
 
Superfície a valorar: 497,00 m2 de la finca cadastral 0491101DG3009G0001EL (V) 
 
                                 154,63 m2 de la finca cadastral 0491120DG3009G0001TL  (V) 
 
Els 171,37m2 restants de la finca cadastral 0491120DG3009G0001TL, entenen que 
no s’han de valorar, ja que es considera que no es aplicable l’article 114 TRLUC, pel 
fet que aquesta part de la finca esta qualificada com equipament sanitari - assistencial 
(clau E2). 
 
Construcció: A la parcel·la cadastral 0491101DG3009G0001EL, hi ha una construcció 
de dues plantes i coberts, destinat a magatzem, amb una superfície segons cadastre 
de 506 metres quadrats. 
 
L’edifici es de l’any 1880 (segons cadastre) i segons la propietat es troba en molt mal 
estat de conservació, amb la seva vida útil esgotada. 
 
4.- Que els compareixents, en la qualitat amb la qual actuen, estan interessats en 
arribar a un mutu acord per a la total liquidació de l’expedient d’expropiació iniciats de 
conformitat amb allò establert en l’article 24 de la Llei d’Expropiació Forçosa, i als 
articles 74 i següents de la Llei de la Jurisdicció Contenciós Administrativa, per la qual 
cosa es procedeix a subscriure el present conveni amb els següents:        
 
 

PACTES: 
 
Primer.- L’expropiació es porta a terme de mutu acord, de conformitat amb el que 
preveu l’article 24 de la Llei d’Expropiació Forçosa, entre aquest Ajuntament, que és 
l’Administració expropiant i beneficiària de les expropiacions i les senyores Francesca i 
Marina Banús Torrents, com a expropiades,  ja que són les titulars dels bens i drets 
objecte d’expropiació inclosos en aquest conveni.  
 
L’ Ajuntament de Caldes de Montbui, com a Administració expropiant, i les senyores 
Francesca i Marina Banús Torrents, com a expropiades, mitjançant el present 
document, estableixen, de mutu acord, el preu just en la quantitat de 420.861,63 
Euros, que es desglossa de la següent manera: 
 

• 373.616,62 Euros que corresponen a la valoració del terrenys feta pel Jurat 
d’Expropiació de Catalunya que inclou el premi d’afecció. 

• La resta, fins a  l’ import total de 420.861,63 Euros correspon als interessos 
que són 47.245,01 Euros. L’ import total es liquidarà en sis anys, es a dir 72 
mesos, amb una quota total mensual de 5.845,30, una vegada aplicat un 
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interès legal del 4% anual, d’acord amb la Llei 17/2012 de Pressupostos de 
l’Estat per l’any 2013, sobre un capital a amortitzar de 373.616,62 Euros. 
S’adjunta a aquest conveni, com annex núm. 1, el quadre d’amortització. 

 
El preu just acordat té la condició de partida alçada per tots els conceptes, incloent els 
valors que es poguessin fixar en retaxació, els interessos per mora o similars o per 
qualsevol altre concepte que hagi pogut produir-se fins a la data d’aquest conveni o 
que pugui produir-se en el futur en relació a les finques objecte del conveni.  
 
Segon.- La finca registral número 477, de la que s’ha procedit a iniciar el corresponent 
expedient d’expropiació forçosa, propietat de la senyores Francesca i Marina Banús 
Torrents i respecte les quals el procediment judicial no ha finalitzat és la que consta en 
l’antecedent tercer, apartat A. 
 
Amb el pagament  del preu just de liquidació acordat, les senyores Francesca i Marina 
Banús Torrents, es donen per completament satisfetes i finiquitades respecte les 
pretensions en els esmentats recursos contenciosos administratius i a tal efecte 
ambdues partes s’obliguen a presentar, en tots els procediments judicials en tràmit, 
escrit sol·licitant que es dicti sentència homologant judicialment el present conveni.  
 
Tercer.-  Tant les senyores Francesca i Marina Banús Torrents com l’Ajuntament 
renuncien, en aquest acte, a res més reclamar en relació als  recursos contenciosos 
administratius interposats, actualment, en virtut de l’expedient d’expropiació forçosa 
incoat per aquesta Corporació i, fins i tot, a executar les sentencies fermes que 
contravinguessin aquest conveni. La renúncia a les accions per part de les senyores 
Francesca i Marina Banús Torrents s’entén condicionada a l’efectiu compliment 
d’aquest Conveni, en els terminis de pagament previstos. En aquest cas, les senyores 
Francesca i Marina Banús Torrents sol·licitaran judicialment l’execució dels acords del 
Conveni.   
  
Quart.- Un altre aspecte que es tindrà en compte, és l’impost sobre l’Increment del 
valors dels terrenys de Naturalesa Urbana que correspongui a efectes d’aplicació 
d’aquest conveni, que es liquidarà a l’any 2014  d’acord amb el termini previst a 
l’ordenança fiscal corresponent.  
 
L’Ajuntament té delegades, en la Diputació de Barcelona, a través de l’Organisme de 
Gestió Tributària, la gestió, liquidació, recaptació i inspecció d’aquest impost, per tant, 
serà aquest organisme qui acordarà el fraccionament que es sol·liciti d’ acord amb 
l’Ordenança General de Gestió Inspecció i Recaptació dels Ingressos de Dret Públic 
Municipals. 
 
Cinquè.- Les titulars sotasignats renuncien expressament al dret de reversió sobre les 
finques objecte d’aquest conveni, (parking). 
 
Sisè.- El primer pagament del preu pactat, d’acord amb el quadre d’amortització que 
figura com annex I, es realitzarà el 31 de gener de 2014. 
 
Setè.-  Les senyores Francesca i Marina Banús Torrents es comprometen a deixar la 
finca objecte d’aquest conveni d’expropiació per mutu acord lliure d’arrendataris, 
ocupants i/o de qualsevol càrrega o gravamen. 
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Vuitè.-  El contingut del present conveni ha estat aprovat pel Ple de l’Ajuntament de 
Caldes de Montbui, en sessió de data............ 
 
Novè.- Aquest conveni té naturalesa administrativa. Per a qualsevol controvèrsia que 
pugui derivar-se del present conveni les parts es sotmetran als Jutjats i Tribunals de la 
jurisdicció del contenciós administratiu. 
 
Desè.-  L’eficàcia d’aquest conveni resta condicionada a la seva aprovació pel Plenari 
de l’Ajuntament de Caldes de Montbui i a l’aprovació del Pressupost municipal de l’any 
2014 que inclourà la despesa corresponent a aquest conveni. Si no es signés aquest 
conveni en el termini de dos mesos des de que complerts els tràmits legalment 
establerts fos possible, les senyores Banús podran desistir del mateix obligant-se a 
notificar-lo per escrit a l’Ajuntament. Si no es produís per part de l’Ajuntament 
qualsevol dels pagaments establerts en els terminis fixats, l’Ajuntament haurà d’abonar 
els interessos legals corresponents. 
 
 
L’Alcalde      Francesca Banús Torrents 
Jordi Solé i Ferrando     Propietària    
     
 
Davant meu que dono fe,    Marina Banús Torrents 
El secretari general,     Propietària 
Eduard Lluzar López de Briñas” 
 
 
Sisè. L’eficàcia d’aquest conveni resta condicionada a l’aprovació del 
Pressupost municipal de l’any 2014 que inclourà la despesa corresponent a 
aquest conveni. 
 
Setè. Comunicar aquests acords a les interessades.     
 
Vuitè. Facultar al senyor Jordi Solé i Ferrando, Alcalde president de 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui, tan àmpliament com en Dret sigui 
necessari, per tal d’efectuar totes les gestions i emetre tots els actes 
administratius adients per complimentar aquest acord, donant compte al Ple 
d’aquests, per si s’escau la seva ratificació, una vegada s’hagi produït 
l’ocupació de les finques.   
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11. MOCIONS 
 
11.1 MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC, CIU, 
PSC, PPC I ICV-EUIA EN RELACIÓ AMB EL MANIFEST CONTRA LA PENA 
DE MORT. 
 
L’alcalde llegeix literalment la moció. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“La moció consisteix en adherir-se al manifest i donar suport a aquest manifest. 
Que m’he oblidat de dir que és una iniciativa aquesta moció presentada i 
demanada per la branca local d’Amnistia Internacional. 
Passo la paraula als diferents portaveus, ho farem de major a menor, comença 
la senyora Grau.” 
 
Pren la paraula la senyora Grau: 
“Bé, bona nit a tothom, des d’Esquerra Republicana ens adherim al manifest i 
presentem conjuntament aquesta moció.  
La pena de mort viola els drets humans bàsics i mai no es podrà eliminar el risc 
d’executar a una persona innocent. 
Només durant el 2012 es van executar més de 682 persones en 21 països. 
Països com la Xina, Iran, Irak, Aràbia Saudi, els Estats Units i el Iemen. 
Com diu la moció, Xina és un dels principals països on s’executen a més 
persones que a la resta de països del món junts. I a Irak el nombre enlloc de 
disminuir augmenta el doble. 
Les últimes execucions a Espanya van ser al setembre del 1975 no fa pas tant. 
I al 1978 va quedar abolida excepte en casos que la legislació militar ho 
establis en temps de guerra. 
Després d’una llarga campanya d’amnistia internacional, al 1995 es va abolir a 
Espanya, malgrat tot l’article 15 de la constitució en segueix fent menció.  
Queda molt lluny de la primera abolició que es té constància històrica i prové 
de Xina, on va ser prohibida breument entre els anys 747 i 759.  
Actualment més de 140 països ja hi ha renunciat però hem de seguir treballant 
per aconseguir abolir-la del tot. Ja que hi ha països que se n’obliden com l’Índia 
i el Pakistan que van reprendre les execucions. 
Vull aprofitar l’ocasió per fer una menció al nostre president Lluís Companys, 
l’únic president afusellat d’un país democràtic al 15 d’octubre de 1940, després 
d’haver estat lliurat per la Gestapo al govern franquista espanyol. 
Al llarg de tot el franquisme Esquerra va formar part de la multitud d’iniciatives 
polítiques, amb l’objectiu de recuperar la democràcia i la llibertat nacional de 
Catalunya. I seguim treballant perquè així sigui. No fa masses dies que sabem 
que ha estat acceptada a tràmit la querella que varem presentar davant un 
tribunal de la ciutat de Buenos Aires perquè s’ocupi d’investigar la denuncia 
contra l’estat en compliment del principi de justícia universal referent a la 
detenció i mort del president català. 



 

52 
 

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

Per això, des del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya també 
volem expressar el nostre rebuig i cridar ben fort: NO A LA PENA DE MORT i a 
convidar-vos dissabte a les 19 hores al Centre Democràtic, on Amnistia 
Internacional fa un acte on llegiran aquest manifest i passaran el documental 
Pablo Iabar, último asalto de un urtain. L’únic Espanyol condemnat a pena de 
mort al món en aquest cas a Florida, moltes gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, per Convergència i Unió el senyor Galvan.” 
 
Pren la paraula el senyor Galvan: 
“Bé, la moció està prou clarament redactada i deixa molt poques coses a afegir. 
Nosaltres voldríem fer certa esmena a la relació indestriable que hi ha entre la 
pena de mort i la tortura.  
Tractats internacionals com la Declaració Universal del Drets Humans, el Pacte 
Internacional del Drets Civils i Polítics, la Carta Africana de Drets Humans i dels 
Pobles, la Carta Àrab de Drets Humans, la Convenció Americana de Drets 
Humans de la Convenció de Nacions Unides sobre la Tortura entre d’altres, 
prohibeixen l’ús de la tortura però, no obstant això, no prohibeixen l’aplicació de 
la pena de mort. Malgrat la clara prohibició de la tortura, Amnistia Internacional 
registre habitualment casos de persones condemnades a mort o executades 
després d’haver estat declarades culpables sobre la base de confessions 
obtingudes amb tortures. 
Especialment preocupant és la tortura sota custòdia que és pràctica 
generalitzada en la majoria de regions del món.  
Amnistia Internacional té noticia de casos de persones condemnades a mort en 
judicis basats parcial o exclusivament en confessions obtingudes 
presumptament amb tortura o sota coacció en països com Arabia Saudita, 
Bielorusia, Corea del Nord, Xina, Iraq o Iran. 
Encara que el Dret Internacional ofereix una orientació mínima per determinar 
els paràmetres exactes dels tractes o penes cruels inhumans o degradants, 
diversos mecanismes regionals i de l’organització de Nacions Unides han 
reconegut que alguns aspectes de l’ús de la perna de mort constitueixen tractes 
o penes cruels, inhumans o degradants. Particularment en relació amb les 
condicions de reclusió dels condemnats a mort. L’angoixa d’estar condemnats, 
l’amenaça constant d’execució i el secret que envolta l’ús de la pena de mort 
que afecta als condemnats i a les seves famílies independentment de l’asertitud 
o no de la culpabilitat del reclús. 
La pena de mort és la forma més extrema, cruel i degradant de càstig, és una 
violació del Dret a la Vida, és irreversible i comporta el risc d’executar 
innocents. 
Organitzacions com Amnistia Internacional, entre d’altres, treballen per 
l’abolició total de la pena de mort a tot el món i perquè s’acompleixi la prohibició 
absoluta de totes les formes de tortura i d’altres tipus de maltractament. 
És deure de la societat i encara més dels seus òrgans de representació donar 
suport a iniciatives com la que avui es recull en la present moció.  
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Si realment aspirem a crear un món millor per viure. Potser  pot trobar aquesta 
darrera afirmació excessivament abstracta i ben intencionada, però l’acció 
permanent de milers d’activistes d’Amnistia Internacional i d’altres 
organitzacions demostra cada dia que és possible canviar les coses. I les 
administracions que vulguin definir-se com a democràtiques els han de 
demostrar també cada dia que no estan sols, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, pel grup Socialista la senyora Coll.” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“Per descomptat que també ens afegim al contingut de la moció i per això vam 
decidir presentar-la. 
Per una banda per la petició que hi havia des d’una entitat local i en aquest cas 
més que local com és Amnistia Internacional. Les intervencions dels companys 
dels altres grups polítics s’ha fet, s’ha posat de manifest l’evolució de la pena 
de mort al llarg de la història, com ha afectat a casos més propers, més 
llunyans, ideològicament, històricament, o els tractats internacionals als quals 
feia referència ara el company de Convergència i Unió.  
Però també és cert que tenim un paper molt important i aquí quan es parla 
d’aquesta jornada mundial de Ciutats per la Vida, de Ciutats contra la pena de 
mort i de conscienciar més enllà de la classe política o d’aquelles persones 
més sensibilitzades perquè és cert que cada cop que surt per la televisió un cas 
esfereïdor d’una persona que ha delinquit o ha comés un delicte de sang o 
diversos. O ara darrerament, no? Que ha hagut la sentència Europea respecte 
a la Doctrina Parot i sents comentaris al carrer respecte a l’aplicació de la 
justícia, el tipus de penes que s’haurien d’aplicar, crec que tenim un paper molt 
important les persones conscienciades contra la pena de mort, d’explicar què 
significa la pena de mort al carrer i per què estem en contra de la pena de mort, 
no? Que malauradament no només en parlem al plenari, sinó dia a dia al 
carrer, davant de la televisió és un tema que es comenta, no? I aquestes 
qüestions que s’han plantejat aquí per part dels altres grups polítics sobre el 
que suposo contra els Drets Humans, sobre el que suposa per les pròpies 
víctimes d’aquests delictes, sobre les famílies d’aquests condemnats, sobre el 
que suposa també sobre els errors judicials, el que suposa sobre la degradació 
de la condició humana i aquesta violència exercida des de l’estat quan s’aplica 
una condemna a pena de mort. Jo crec que tenim un paper molt important en  
difondre aquesta lluita en contra la pena de mort, per evitar aquesta tendència 
que hi ha davant de fets greus de buscar-ho com una sortida i no és una 
sortida, sinó és tot el contrari, un problema, no?  
Per descomptat que ens afegim a la presentació d’aquesta moció i seguirem 
treballant des de la nostra petita aportació que puguem fer com a persones, 
com a polítics, com a partit, a sumar la lluita contra la pena de mort, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, senyora Romano.” 
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Pren la paraula la senyora Romano: 
“Bé, en aquest cas el meu grup també ens hem adherit a la moció, ja que és 
una moció presentada per la ciutadania i crec que està tot dit, no? Tots els 
partits han dit la seva i creiem que parlar de la pena de mort tampoc li hem de 
prestar massa atenció, no? La pena de mort és un atemptat contra els Drets 
Humans, és un atemptat contra la llibertat de la vida i crec que no hi ha res més 
a dir. Amb tot el que s’ha dit aquí estem conforme i creiem que des de les 
entitats i associacions i partits polítics hem de fer front a que això, la pena de 
mort de cap de les maneres i que no té excusa ni podem defensar-la de cap de 
les maneres. Per tant: No a la pena de mort, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, senyor Olóndriz.” 
 
Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“Ara potser sí que ja queda poc a afegir. Ja ho heu dit tot. De totes maneres, un 
parell de coses sí que diré. Primera el reconeixement de la tasca que fa 
Amnistia Internacional mundialment per posar de relleu i per lluitar en contra de 
tots els atemptats als Drets Humans, i especialment el de la pena de mort que 
paradoxalment no hem d’oblidar que no forma part d’un estigma dels pobles o 
els països no democràtics, sinó que països tan democràtics com s’entén avui 
dia com són el Japó o Estats Units tenen la pena de mort, apliquen la pena de 
mort. Per tant, és una qüestió de cultura, com us deia, i de respecte als Drets 
Humans fonamentalment.  
No afegiré res més i el meu suport a aquesta moció naturalment  ja queda per 
descomptat.” 
 
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 [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, essent 
aquesta la següent: 
 
   
En data 24 d’octubre de 2013  l’entitat Amnistia Internacional, Grup de Caldes, 
mitjançant el registre d’entrada número 009793 va presentar a l’Ajuntament de 
Caldes de Montbui el manifest que es transcriu a continuació: 
 
“ Avui 30 de novembre se celebra l’aniversari de la primera abolició de la pena 
de mort al món, que va dur a terme el Gran Ducat de Toscana el 1786. La 
Jornada Mundial “Ciutats per la Vida- Ciutats contra la pena de mort” es 
convoca des del 2002 per impulsar l’abolició de la pena capital a tot el món. 
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Aquesta jornada és una iniciativa internacional de la Comunitat de Sant Egidi, 
amb el suport de la Coalició Mundial contra la pena de mort, a la qual pertany 
Amnistia Internacional, juntament amb diferents organitzacions, col·legis 
d’advocats, sindicats, autoritats locals i regionals. 
 
És un moment perquè la societat mostri un cop més el seu rebuig a aquest 
càstig cruel i inhumà, a aquest assassinat a sang freda perpetrat pels estats 
que premeditament ho duen a terme en nom de la justícia. 
 
En els últims anys el món avança cap a l’abolició. Quan Amnistia Internacional 
va començar la seva campanya contra la pena de mort al 1977, només 16 
països havien abolit aquest càstig. Trenta cinc anys després, més de 140 
països han renunciat a la negació més extrema dels drets humans, la pena de 
mort. 
 
Però no tot són avanços. Àsia simbolitza les passes enrere d’aquests últims 
anys. A l’Índia i al Pakistan es va reprendre les execucions després de diversos 
anys sense aplicar. Però, sens dubte, la Xina és el país del món amb més 
execucions. Encara que és impossible disposar d’unes xifres representatives 
de la realitat per la manca de transparència sobre l’ús de la pena de mort, es 
calcula que el nombre de persones executades a la Xina al 2012 possiblement 
va superar el miler de persones. 
 
En països com l’Iran o l’Aràbia Saudita els menors són executats i les dones 
poden ser lapides. Altres països com el Japó o els Estats Units d’Amèrica 
executen a persones amb malalties mentals. 
 
La pena de mort legitima un acte de violència i venjança dut a terme per l’Estat. 
 
La pena de mort viola els drets humans bàsics: el dret a la vida i el dret a totes 
les persones a no ser víctimes de tractes cruels, inhumans i degradants. 
 
És discriminatòria. Sovint s’utilitza de forma desproporcionada contra els 
econòmicament més desfavorits, les minories, els membres de comunitats 
racials, ètniques i religioses. 
 
Perllonga el dolor de les famílies de les víctimes del delicte i el sofriment als 
éssers estimats de la persona condemnada. 
 
És arbitrària i irreversible i, atès que la justícia humana no és infalible, mai no 
es podrà eliminar el risc d’executar a una persona innocent. 
 
Per totes aquestes raons demanem als governs de tot el món que donin els 
passos necessaris per abolir la pena capital en la jurisprudència i en la pràctica 
i convidem a tots i totes a sumar-vos a aquesta iniciativa, a reflexionar 
serenament sobre la necessitat de la suspensió total de les execucions i 
l’abolició de la pena de mort. 
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Per això, alhora que en ciutats de tot el món, des de Caldes de Montbui volem 
expressar el nostre rebuig i cridar ben fort: NO A LA PENA DE MORT.” 
 
El grup de Caldes d’Amnistia Internacional ha demanat al Ple de l’Ajuntament 
de Caldes de Montbui que aprovi una moció contra la pena de mort i que 
s’adhereixi i doni suport als actes organitzats per aquesta entitat. 
 
Per tot això, els grups d’ERC, de CiU, del PSC, d’ICV-EUiA i del PPC proposen 
al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Adherir-se al contingut del manifest presentat per Amnistia 
Internacional, Grup de Caldes 
 
Segon. Donar suport  als actes organitzats per Amnistia Internacional, Grup de 
Caldes. 
 
 
11.2 MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC SOBRE LA 
LLEI DE LA DEPENDÈNCIA. 
 
L’alcalde llegeix literalment la moció. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Com que l’ha presentat el PSC, passo la paraula en primer lloc a la regidora 
senyora Coll.” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“Bé, moltes gràcies. Crec que la moció explica molt el que venim a demanar al 
presentar-la, no?  
Principalment la motivació de presentar en aquests moments aquesta moció, 
perquè en altres vegades ja hem reivindicat els incompliments, la situació que 
està patint la Llei de Dependència des de la seva entrada en vigor, és el fet que 
a partir de l’agost s’ha exclòs la prestació econòmica vinculada al servei, com a 
un servei possible que existeix entre la cartera del servei de la Llei de 
Dependència. 
Com he explicat al principi i una mica per situar-nos, quan una persona sol·licita 
reconeixement de situació de dependència fa una sol·licitud a la Generalitat, 
aquests fan una valoració de quina situació està, li donen un grau de 
dependència, que seria de grau 1, grau 2 o grau 3 i llavors dintre dels graus hi 
havia nivells, això ja es va eliminar, ja no hi havia grau nivell 1 sinó que passa a 
grau 1, grau 2 o grau 3; després segons el grau de dependència que una 
persona té, té dret a accedir a uns recursos.  
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Què ha passat amb, a part que això es fa amb uns temps cada cop més llargs 
des de la sol·licitud fins que la persona pugui rebre el servei vinculat a la Llei de 
Dependència, cada cop s’està trigant més a poder obtenir aquests recurs, a 
més a més alguns d’aquests recursos s’estan eliminant com a possibilitat de 
servei del Pla Individual d’Atenció que és el que defineix quins són els recursos 
que a aquella persona li pertoquen, no?   
Hi ha famílies que s’han trobat que pel grau de dependència que tenien i per no 
tenir possibilitat d’obtenir una plaça pública han accedit a una plaça privada, 
pendents que en el moment que tinguessin aprovat el PIA podrien cobrar 
aquesta prestació econòmica vinculada al servei, que seria la que els ajudaria a 
pagar una mica aquest recurs. En aquests moments no se’ls hi està oferint 
aquesta possibilitat i tenen aquesta persona amb dependència ingressada en 
una plaça residencial que no poden cobrir. No hem d’oblidar la situació de la 
majoria de famílies, en molts casos la família és la que s’ha fet càrrec d’aquesta 
diferència, però amb fills a l’atur, amb les pensions -després també amb la 
moció en parlarem- cada cop en pitjor situació, doncs això està fent que moltes 
persones en aquests moments no rebin l’atenció que necessitarien per la seva 
situació d’alta dependència. 
Contínuament veiem que s’està rascant per aquí i per allà el que havia de ser el 
quart pilar de l’estat del benestar, és cert que la taula no trontolla perquè com 
que totes les potes les van tallant, al final ja no hi haurà taula, no serà un pilar, 
seran petits peons enlloc de pilars, però creiem que el que reconeix la Llei de 
dependència és molt necessària per una gran part de la nostra societat, 
precisament de la més vulnerable, persones depenents, persones grans o 
persones en situació de discapacitat física o intel·lectual i que necessiten el que 
va vinculat a aquests recursos, i que no podem fer altra cosa que reclamar, 
com a mínim, que es compleixi el que ja preveu la Llei que pertoca a les 
persones amb situació de dependència. 
I aquest és el motiu de la nostra moció, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, per Esquerra Republicana passo la paraula al senyor Pineda.” 
 
Pren la paraula el senyor Pineda: 
“Bé, bon vespre, quan a la Llei de dependència, aquí tenim un tema que pot ser 
molt clarificador, si volem ser un país independent per poder créixer socialment 
i no podem fer-ho sense els recursos necessaris. El que necessitem és 
recuperar aquests recursos que ens prenen des de Madrid.  
M’explico, la Llei de dependència és estatal i per molt que en tinguem la 
competència els recursos sorgeixen d’origen de l’estat espanyol. Uns recursos 
que no arriben a dia d’avui, de fet des de l’agost del 2013, com explica la 
moció, tot allò relacionat amb la dependència, la Generalitat li és molt difícil 
d’assumir-ho, i tot i així es mantindrà l’aportació del 71% dels pressupostos a 
polítiques socials els propers anys, i això és gràcies a Esquerra Republicana i a 
la tasca que fa el Partit al Parlament. 
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A més a més la intenció de l’estat espanyol al regular novament la Llei de 
dependència ha estat clara, eliminar la figura del cuidador no professional i 
endurir els graus. 
També la prestació vinculada a la residència privada, que es pretén extingir 
amb aquesta Llei. 
Ja no es tracta de les retallades, el que es tracta és d’un canvi radical cap a 
polítiques socials que ens recorden a altres temps, i això és el que fa i el que 
impulsa el govern del Partit Popular des de Madrid. 
Votarem a favor de la moció, però insisteixo, fins que no puguem disposar de la 
plena sobirania nacional, ens serà molt difícil poder desenvolupar l’estat del 
benestar que amb tots els recursos dels Catalans i Catalanes paguem a diari, 
moltes gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, per Convergència i Unió, senyora Taulats.” 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Abans de parlar de la moció, sí que des del grup municipal de Convergència i 
Unió voldríem, volem fer esment a un fet que a vegades des de tots els grups 
de l’oposició denunciem, que és no tenir prou temps per tractar els temes en 
els termes i terminis i procediments que pertoquen i ens queixem a l’equip de 
govern i segurament la majoria de vegades tenim raó, però els grups de 
l’oposició també hem de fer el mateix, tractar els terminis amb el mateix 
respecte i la veritat és que es reitera moltes vegades que les mocions arriben 
tard i després el contingut, tot i que podem compartir el fons, no sempre 
compartim al cent per cent del que es presenta. Quan a més a més ens 
podríem sentir tots plegats molt més còmodes si poguéssim participar d’una 
redacció en què tots plegats ens sentíssim realment còmodes votant-hi a favor 
perquè en el fons tots hi estem d’acord. 
Per tant el que demanaríem, si us plau, és pel bé de tots i per contribuir a que 
puguem posar-nos d’acord en el contingut de la moció i assegurar-nos aquesta 
comoditat a l’hora de votar-ho i, a més a més, si convé incorporar elements que 
facin referència a l’impacte d’aquestes mocions, el seu contingut al nostre 
municipi, perquè al final, al cap i a la fi, tots els partits rebem mocions del nostre 
partit perquè les portem a l’Ajuntament, si tots les portéssim totes, no faríem 
gairebé res més. Per tant també aniria bé poder-les tenir abans per mirar també 
d’aproximar-les una mica més a la realitat social del nostre poble. 
Per tant, sí que faríem un prec en aquest sentit per mirar de millorar aquest 
aspecte. En tot cas no és per queixar-nos, sinó per mirar de fer les coses millor 
tots plegats, perquè moltes vegades també ho critiquem de l’equip de govern i 
també nosaltres hem de donar exemple. 
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Dit això, sí que voldríem dir-vos que com sempre passa amb aquestes 
mocions, que també tenen un contingut polític important, ja hem dit que 
estàvem d’acord amb el fons, estem d’acord amb el fons, però no estem 
d’acord amb tots els acords que es porten a aprovació. Jo crec que en algun 
moment també el senyor Pineda ho ha esmentat, aquesta Llei de la 
dependència ja neix aprovada pel govern central del Partit Socialista amb la 
voluntat de centrifugar la responsabilitat a les Comunitats Autònomes i 
simultàniament passa el “cepillo” a l’Estatut.  
Clar, tot això és contradictori, així no es fan les coses. Sí que estem d’acord 
amb el fons, com dèiem, no amb la totalitat dels acords, que els haguéssim 
pogut treballar, i com sempre hem dit, l’acord segon en relació amb denunciar 
l’actuació del govern de l’estat, jo només afegiria des del grup municipal que 
esperem que algun dia no haguem d’aprovar mocions on haguem de demanar 
res al govern de l’estat, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, senyora Romano, no, senyor Olóndriz.” 
 
Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“Jo m’adhereixo a la moció, votaré a favor, en qualsevol cas no afegiré res 
més, només que aquest és un tema prou important com per recordar que 
tinguem els recursos que tinguem, sí que podrem prioritzar les nostres 
despeses o les despeses del nostre país. I aquest és un dels temes que 
haurien de ser prioritaris.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, doncs passem a la votació d’aquesta moció.  No, no hi ha al·lusions 
en l’apartat de mocions, hem de començar a limitar les intervencions perquè a 
les mocions normalment no hi ha al·lusions, gràcies. Passem a la votació.” 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, 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 una abstenció del PPC (1)], ACORDA 
aprovar la moció, essent aquesta la següent: 
 
 
L'ICASS, Institut Català d'Assistència i Serveis Socials, ha suspès, des del mes 
d'agost i de forma indefinida, la realització de nous Programes Individuals 
d'Atenció (PIA) de prestació econòmica vinculada al servei (PEVS) d'atenció 
residencial i ha anunciat la flexibilització de les ràtios de personal a les 
residències de gent gran.  La PEVS és una prestació que preveu la Llei 
39/2006 de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en 
Situació de Dependència (LAPAD)  que consisteix en donar una quantitat 
econòmica a les persones en situació de dependència que no han pogut 
accedir a una plaça a un centre públic degut al col·lapse existent, per tal que 
puguin accedir als serveis d' un centre privat amb cofinançament públic. 
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Negar l'accés a les PEVS d'atenció residencial suposa un càstig a les persones 
amb menys recursos i comporta que una part important de persones amb molt 
alta dependència no puguin accedir a ser ateses amb totes les garanties que 
necessitaria el seu estat. A més, com que no hi ha hagut una modificació del 
decret de la cartera de serveis, aquesta suspensió discrecional suposa que les 
persones professionals hagin d'incomplir-lo en la seva activitat diària, negant 
una PEVS quan és l'acció més indicada a seguir. D'altra banda, la flexibilització 
de les ràtios pot suposar una disminució global del personal, fet que implica 
una pèrdua en la qualitat d'atenció. 
 
Cada cop és més evident la devaluació de la qualitat assistencial i el canvi de 
model a què estan portant les polítiques de CiU i PP. Les agendes d'ambdós 
partits es sincronitzen a la perfecció quan parlem de la Dependència. Mentre la 
Generalitat retalla l'accés a uns serveis previstos a la Llei de forma discrecional 
i al marge de la llei, el govern del PP anuncia als pressupostos generals de 
l'Estat pel 2014 una retallada d'un 46,7% de recursos per a la seva aplicació, 
un fet que confirma i quantifica les mesures que va anunciar el Govern en el 
Pla de Nacional de Reformes del passat mes d'abril, proposat a Brussel·les 
com a lluita contra el dèficit, on s'anunciava l'ampliació del copagament, la 
revisió de la quantia dels ajuts econòmics que reben els beneficiaris i 
l'endarreriment de l'entrada de nous usuaris al sistema. Però que el Govern de 
l'Estat estigui contrareformant la llei i fent molt difícil l'aplicació de la LAPAD no 
ha de ser excusa perquè la Generalitat desmantelli el sistema d'autonomia 
personal i dependència i no presenti cap pla alternatiu o el model català de 
promoció de l'autonomia personal que van anunciar ja fa 3 anys. La dada més 
recent són les 3.400 persones que ha perdut la protecció de la llei en els 
darrers tres mesos. 
 
Davant d'aquesta situació,  els sotasignants proposen al Ple l'adopció dels 
següents acords: 
 
1.- Instar al Govern de la Generalitat a garantir un model d'atenció a les 
persones amb dependència i de promoció de l'autonomia personal que atorgui 
la seguretat en l'exercici dels drets de les persones en aquesta matèria i a tal 
efecte, presentar amb caràcter d'urgència una proposta de sostenibilitat del 
sistema i  traslladar-lo al Parlament de Catalunya per a fer un debat 
monogràfic. 
 
2.- Denunciar l'actuació del Govern de l'Estat pel que fa a les modificacions 
legals de la LAPAD, totes restrictives en els drets de les persones  així com la 
disminució de recursos que es destinen al seu compliment. 
 
3.- Instar al Govern de la Generalitat a  garantir el compliment efectiu de la 
normativa vigent acabant amb les rebaixes retroactives i suspensions 
discrecionals de prestacions i serveis, com ha estat la denegació d'accés a la 
prestació econòmica vinculada a servei de residència. 
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4.- Instar al Govern a derogar totes les retallades de prestacions i serveis que 
s'han fet de manera retroactiva durant el 2013 i a restablir-les als pressupostos 
del 2014, com és el Programa d'Autonomia a la Pròpia Llar i les convocatòries 
d'ajuts que enguany s'han publicat amb retallades importants. 
 
5.- Instar el Govern a garantir els serveis d'atenció diürna i residencial a les 
persones amb discapacitat intel·lectual tot procedint a agilitzar les conformitats  
i els pagaments. 
 
6.- Instar el Govern de la Generalitat a presentar amb caràcter d'urgència un 
pla de pagaments a les entitats i empreses amb qui té deutes relacionats amb 
la prestació de serveis d'atenció a la dependència. 
 
7.- Donar suport, amb eines i finançament, als Ajuntaments i Consells 
comarcals  que actualment són els que s'estan fent càrrec amb el SAD social 
de totes aquelles persones en situació de dependència de graus exclosos per 
la llei Estatal i dels quals la Generalitat tampoc se'n fa càrrec. 
 
8.- Demanar al Síndic de Greuges un informe de la situació actual de les 
persones en situació de dependència per tal de conèixer l'aplicació real de la 
llei de promoció de l'autonomia personal i atenció a la dependència i l'afectació 
de les seves mancances en els drets de les persones amb dependència. 
 
9.- Donar informació a les persones afectades per la no prescripció de la 
prestació econòmica vinculada sobre com poden reclamar al Govern de la 
Generalitat l'atorgament d'aquesta prestació per tal de poder accedir a una 
plaça residencial. 
 
10.- Comunicar aquest acord al Síndic de Greuges, a la Consellera  Benestar 
Social i Família de la Generalitat de Catalunya, a la Ministra de Sanitat, Serveis 
Socials i Igualtat,  a l’Associació de gent Gran de Caldes, a la coordinadora de 
Gent Gran , a la Fundació Santa Susanna, a l’Associació ASPADINT i a 
l’associació el Cor de Caldes. 
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11.3 MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC DE REBUIG 
A L’AVANTPROJECTE DE LA LLEI DE REFORMA DEL SISTEMA DE 
PENSIONS PRESENTAT PEL GOVERN CENTRAL. 
 
L’alcalde llegeix literalment la moció. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Senyora Coll, si us plau.” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“Gràcies, bé, en tot cas ja anunciava la moció anterior que és per diferents vies 
que la gent gran del nostre país està patint amb aquesta política indiscriminada, 
retallades en els drets i en els serveis que reben. 
Aquesta moció, molt resumint, està posant de manifest que al marge del Pacte 
de Toledo, s’està proposant baixar les pensions dels jubilats d’avui en dia, els 
pensionistes que en molts casos, com segur que molts sabeu, estant sostenint 
famílies senceres amb aquestes pensions que ja diem que el 50% no 
sobrepassen els 700 euros i, a més a més, per descomptat, posa en una 
condició d’incertesa les pensions futures de la gent d’edat mitjana i dels joves 
d’avui en dia. Llavors, el que volem fer és rebutjar aquesta reforma. Aquesta 
reforma sense consens dels agents socials, sense consens de les forces 
polítiques i posar de manifest que aquesta baixada de poder adquisitiu dels 
pensionistes va en detriment del seu present, del seu futur i del futur de tots 
plegats, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, per Esquerra Republicana, senyor Pineda.” 
 
Pren la paraula el senyor Pineda: 
“Moltes gràcies, en aquest cas seré molt concret i intentaré ser breu, quan 
alguns treuen a passejar el discurs de la por, que si Catalunya independent no 
serà viable, que si quedarem fora de la Unió Europea, que no podrem pagar les 
pensions, doncs resulta que ens trobem davant d’una possible reforma del 
sistema de pensions engegat pel govern espanyol, que el que fa és treure o 
minvar el poder adquisitiu dels nostres pensionistes. Què curiós, encara 
resultarà que mantenir-nos a Espanya significarà no tenir garantides les 
pensions. Per tant, votarem a favor d’aquesta moció perquè el que volem és 
defensar els nostres pensionistes fins que tinguem el nostre país independent, 
que de ben segur serà viable, moltes gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, senyora Taulats.” 
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Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Nosaltres també votarem a favor d’aquesta moció, en aquest cas el fons i el 
contingut és molt més proper al que hem expressat abans, però centrant-nos 
pròpiament en la moció, sí que vull esmentar, a més a més del que ja s’ha dit, 
que aquest avantprojecte de Llei es fa d’esquenes a la realitat social, és com si 
el govern no veies quina és la realitat social que existeix i continués el seu 
camí. Fins i tot es té la sensació que es fa en contra de la societat i és molt 
greu que un avantprojecte de Llei vagui en aquesta direcció i no es tingui 
consciència que tot aquest procés tan trist, d’aquesta recessió econòmica, al 
final les persones més necessitades, les persones més desafavorides sortiran 
més mal parades que les persones responsables de tota aquesta situació, 
gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, senyor Olóndriz.” 
 
Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“Bé, m’adhereixo totalment al contingut de la moció i quedo sorprès per la 
novetat que no hi hagi possibilitat de replica en les mocions, el ROM tinc entès 
que no ho contempla d’aquesta manera.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Passem a la votació d’aquesta moció.”    
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, 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 una abstenció del PPC (1)], ACORDA 
aprovar la moció, essent aquesta la següent: 
 
  El passat 13 de setembre, el govern central va aprovar l’avantprojecte de Llei 
reguladora del Factor de Sostenibilitat i de l’Índex de Revaloració del Sistema 
de Pensions de la Seguretat Social. Una reforma que suposarà una reducció de 
les expectatives de pensió dels futurs pensionistes, però que a més, per 
primera vegada, afectarà també als actuals pensionistes, que veuran com 
perden poder adquisitiu. 
 
D’altra banda,  des que els governs de dretes de Catalunya i Espanya, CiU i 
PP, han assumit el poder, la Llei de la dependència, una altra mesura de 
protecció que incidia directament en el col·lectiu de la gent gran, ha estat 
retallada i paralitzada. Segons la Asociación de Directoras y Gerentes de 
Servicios Sociales, hi ha 116 beneficiaris menys cada dia de l’últim mes al 
sistema de dependència a Espanya, i a Catalunya tenim 32.550 persones en 
llista d’espera, ja sigui esperant cobrar la prestació a la que tenen dret o 
esperant a ser valorades, mentre el Departament de Benestar anuncia un mes 
rere l’altre retallades en les prestacions i serveis excusant-se en el mantra de la 
caixa buida. 
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Tot això unit al copagament, deixant fora del sistema públic de salut 425 
medicaments que des d’ara els pacients han de pagar íntegrament, el nou 
copagament per farmàcia hospitalària per malalts crònics, la pujada de l’IVA 
que ha suposat un encariment d’un 7% en la cistella de la compra, les 
retallades en serveis socials, i l’increment de les despeses bàsiques de llum, 
gas, aigua i  transport,  estan fent que la gent gran sigui un  dels col·lectius més 
castigats per les darreres mesures del Govern. 
 
La proposta del PP, al marge del Pacte de Toledo, preveu que les pensions 
pugin sempre com a mínim un 0.25% a l’any, en comptes d’apujar-les segons 
la desviació anual de l’IPC, com figura a la normativa actual, fet que suposa 
una important pèrdua de poder adquisitiu. 
 
És a dir, estan proposant baixar totes les pensions: les que ja es cobren, 
perquè la fórmula de revalorització que contempla la reforma suposa una 
pèrdua real de poder adquisitiu de totes les pensions, any rere any, i les 
futures, perquè les fórmules que s’estableixin faran més difícil accedir a una 
pensió i la seva quantia serà menor que les actuals. 
 
Cal recordar que la pensió mitjana actual, amb prou feines és de 800 euros 
mensuals, i  molts pensionistes reben pensions molt per sota d’aquesta 
quantitat: més del 50% no sobrepassen els 700 euros i el 25% de les pensions 
contributives i la totalitat de les no contributives, estan per sota del límit de la 
pobresa. 
 
Per això cal que diem prou a aquest atac injustificat a un sector de la població 
que ha dedicat la seva vida a treballar, a defensar i construir un sistema de 
protecció social des de la llibertat i la igualtat d’oportunitats. Unes generacions 
que ara, estan assumint la gran responsabilitat de tirar endavant les seves 
famílies en un moment en què clarament hauria de ser la seva etapa de gaudi i 
autorealització. 
 
Cap situació de crisi financera i econòmica ha de posar en tela de judici el 
progrés d’aquests anys de lluita i fites aconseguides a nivell legislatiu i social 
per això hem treballar de la mà de les entitats locals i supramunicipals, dels 
grups municipals, de les agrupacions, i de col•lectius ciutadans que estiguin 
disposats a defensar el nostre sistema de benestar. 
 
L’alternativa a les polítiques d’austeritat és possible: mesures de reactivació 
econòmica, polítiques d’estímul i noves vies d’ingrés. 
 
Per tot això, el grup municipal socialista proposa al Ple l’adopció dels següents 
acords: 
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1. Mostrar el rebuig de l’Ajuntament Caldes de Montbui a l’Avantprojecte de Llei 
de Reforma del Sistema de Pensions presentat pel Govern Central, que 
injustificadament pretén rebaixar el poder adquisitiu de les persones 
pensionistes actuals i futures. 
 
 
2. Davant les taxes d’atur actuals de desocupació i l’envelliment de la població, 
manifesta que la vigència de la reforma pactada de la llei 27/2011, d’1 d’agost, 
sobre actualització, adequació i modernització del Sistema de Seguretat Social, 
garanteix la sostenibilitat del sistema, i que el Fons de Reserva de la Seguretat 
Social amb el que compta el Sistema Públic de Pensions Espanyol pot fer front 
a situacions socioeconòmiques com la que estem travessant actualment 
 
 
3. Reafirmar què qualsevol adaptació i reforma del sistema de pensions ha de 
tenir el consens dels interlocutors socials i el conjunt de les forces polítiques en 
el marc del Pacte de Toledo. 
 
 
4. Comunicar aquest acord en coneixement del Govern de l’Estat espanyol, a 
tots els grups parlamentaris del Congrés i el Senat, del Parlament de 
Catalunya, a l’Associació de gent Gran de Caldes i a la coordinadora de Gent 
Gran de Caldes. 
 
 
11.4 MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC PER A LA 
URBANITZACIÓ DELS ACCESSOS A L’ESCOLA MONTBUI. 
 
L’alcalde llegeix literalment la moció. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Senyora Coll, si us plau.” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“La moció crec que és prou clara, intentem explicar l’evolució que ha patit 
l’escola, inicialment una escola d’una línea, una escola de dues línees, en un 
moment inicialment en què això estava pendent d’urbanitzar, en aquell moment 
la situació urbanística podia portar la urbanització de l’entorn d’aquest Pla 
Parcial. La situació actual fa pensar que això no és una cosa que es pugui 
portar a terme de forma immediata i per tant com que el moviment i l’accés al 
centre, a part dels propis veïns de la zona, cada dia l’han de patir, aquestes 
dificultats, els veïns, el que comporta a vegades que la gent esquivi forats, que 
no se què, amb la canalla per allà al mig. Creiem que encara que s’hagi de fer 
a compta de la distribució del planejament o del desenvolupament d’aquest Pla 
Parcial demanem que les obres poguessin iniciar-se ja, al més aviat possible 
per evitar tots aquests perjudicis a les famílies que accedeixen al centre i als 
veïns, gràcies.” 
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Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, per Esquerra Republicana, senyor Jaume Mauri.” 
 
Pren la paraula el senyor Mauri: 
“Gràcies, bé, dir-li que estem d’acord amb aquesta moció, no només per 
aquesta escola, sinó que entenem, des de la Taula d’Espais Públics, que totes 
les escoles han de tenir un accessos bons i segurs. Estem per això treballant 
en un projecte de camins escolars. Aquests camins escolars el que intenta és 
fomentar que les famílies i els nens arribin a les escoles a través dels vials a 
peu, intentant reduir la dimensió del volum de cotxes, entenem que els cotxes a 
les hores punta conviure amb cotxes i moltes persones, professors, nens, 
sempre és un problema i la nostra idea és arreglar els accessos, no només de 
l’escola Montbui sinó de totes les escoles que hi ha a Caldes de Montbui, 
perquè aquests accessos a peu la gent hi pugui anar amb certa seguretat. Això 
vol dir: arreglar voreres, ampliar-les, treure sots, ordenar passos de vianants, i 
també estem treballant mitjançant Protecció Civil un grup de voluntaris que en 
les cruïlles on no hi ha la Policia Local i que són susceptibles també de certa 
perillositat, hi hagi un voluntari que amb un peto típic de reflectant amb una 
senyal de stop i passi perquè quan passin els nens i els autobusos a peu que 
també es volen fomentar, doncs aquests nens puguin anar amb més seguretat i 
per la tranquil·litat dels pares. 
Com suposo que ja deu saber, el Pi i Margall ja ha començat el Pla 
d’Accessibilitat, aquest Pla d’Accessibilitat és el tronc, l’eix central de tots els 
camins escolars, que es va treure de les enquestes que va fer el Consell 
Escolar, dir que el Pi i Margall és l’eix central de totes les persones, nens i 
mares que van al col·legi a peu, i hem començat per un Pla d’Accessibilitat de 
treure voreres, ressalts, de repintar passos de vianants, de recol·locar-los, 
senyalitzar-los millor, il·luminar-los, etc. Tot això és una feina que estem fent 
des de la Taula d’Espais Públics, l’estem fent amb una visió global de totes les 
escoles i de la mobilitat de tot el poble, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, per Convergència i Unió, senyora Taulats.” 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Molt bé, moltes gràcies, nosaltres també votarem a favor d’aquesta moció, a 
més a més, aprofitaria la moció que fa esment a una realitat per la qual no cal 
fer gaires estudis ni taules d’aquestes d’espais públics, que a més a més tenen 
un cost, mirin la moció és gratis i diu clarament urbanitzar els carrers Pau 
Casals i Sant Salvador, ho dic perquè moltes vegades hi ha moltes coses que 
són evidents. També moltes vegades en aquest Ple hem parlat i potser 
hauríem de fer més mocions en aquest sentit de retards que hi ha 
importantíssims en alguns carrers que tenen uns dèficits molt greus, com 
també és el carrer Bigues com ja hem denunciat altres vegades. Per tant el que  
aprofitaríem per dir en aquesta moció és que menys anàlisis, menys diagnosi i 
més acció que és el que necessitem, gràcies.” 



 

67 
 

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, senyora Romano.” 
 
Pren la paraula la senyora Romano: 
“Bé, en aquest cas nosaltres també ens adherim a la moció del Partit Socialista, 
tot i que som conscients que fa molts anys que en aquests accessos es fan 
obres de manteniment puntuals, quan plou l’accés a l’escola dels cotxes és 
complicat, és cert, el govern ha fet coses puntuals, però creiem que s’ha de fer 
un projecte i alguna cosa amb visió de futur i no, i ara mateix no parlem de tota 
la mobilitat del poble, sinó que estem parlant de l’escola Montbui que té un 
accés molt complicat i que necessita urgentment alguna solució, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, senyor Olóndriz.” 
 
Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“Un cop més m’afegeixo tot dient que si bé aquesta és una actuació que a 
nosaltres ens sembla urgent, també aprofito per repetir allò que dic sovint, que 
convindria, que estaria bé, que comencéssim a preguntar-li a la població, que la 
població, la ciutadania decidís quines són les prioritats en obres, sobre tot en 
obres i en inversions, i ja que s’apropa un nou pressupost, recordar la meva 
proposta de fer pressupostos participatius que podríem començar pel tema 
d’obres i inversions. En tot cas aquesta tampoc necessita molts anàlisis i molts 
estudis, salta a la vista que és necessària.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, doncs passem a la votació de la moció.”              
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents [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, essent 
aquesta la següent: 
 
   
Al voltant de 400 famílies calderines, 30 docents, personal d’administració i 
serveis, treballadors d’empreses subministradores i de serveis, accedeixen 
cada dia a l’escola Montbui. 
 
Actualment la meitat dels accessos de l’escola no estan urbanitzats i això 
comporta dificultats en l’accés amb vehicle i en l’accés de vianants. 
Les diferents situacions climatològiques a l’igual que el volum de trànsit, 
comporten que contínuament els accessos al centre escolar pateixin un 
deteriorament. 
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Per garantir una correcta mobilitat dels professionals i les famílies que 
accedeixen a l’escola Montbui, caldria urbanitzar completament el carrer Pau 
Casals i el carrer Sant Salvador i espais annexes, a compte de la distribució del 
desenvolupament del Pla Parcial de Sant Salvador. 
 
Per tot això, el grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya a 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui proposem al Ple aprovar els següents  
 
ACORDS: 
 
Primer. L'Ajuntament de Caldes de Montbui urbanitzarà els carrers Pau Casals i 
carrer Sant Salvador i espais annexes. 
 
Segon. Comunicar aquest acord al Consell Escolar Municipal i a l’AMPA de 
l’escola Montbui. 
 
 
12. RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA DICTADES DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ 
ORDINÀRIA. 
 
Des del número 1177, de data 21 d’octubre de 2013, fins al número 1313, de 
data 20 de novembre de 2013. 
 
13. DESPATX ORDINARI 
 
14. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Senyora Romano.” 
 
Pren la paraula la senyora Romano: 
“Bé, ens agradaria que ens diguessin com està la situació del Parc de Can 
Rius, si s’ha presentat algú? Si no s’ha presentat ningú? Si farem unes altres 
bases? Si convocarem un altre concurs? A veure què es pensa fer. 
Un altre cas és que sobre el mes d’abril l’empresa municipal de l’aigua va obrir 
un concurs per adjudicar el contracte de servei de manteniment de les 
instal·lacions de l’aigua, aquest concurs va ser, es va presentar un recurs per 
part d’una de les empreses que es van presentar i a dia d’avui no sabem si 
s’obrirà un altre concurs. I com es procedirà? Perquè clar, a dia d’avui 
l’empresa que va presentar el recurs contra aquell procediment, segueix 
facturant a l’Ajuntament i està facturant factures de 25 a 30.000 euros 
mensuals. Clar, és molt maco posar un recurs i aquesta empresa que ha 
presentat el recurs segueixi facturant a l’Ajuntament. Molt bé és qui ha fet el 
servei fins el dia d’avui, però creiem que s’ha d’agilitar una cosa i complir la Llei 
de contractació de serveis, gràcies.” 
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Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, senyora Taulats.” 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Voldríem preguntar en relació amb un document que constava en el registre 
d’entrada de 17 d’octubre de 2013 i que fa referència a una resolució dels 
serveis territorials de Barcelona, del Departament de Territori i Sostenibilitat 
sobre una sol·licitud d’autorització que va fer l’Ajuntament de Caldes en relació 
amb el condicionament de camins de vianants i que afectava a la C-59 i a la C-
1415b i que per aquesta autorització l’Ajuntament havia de pagar l’import de la 
taxa corresponent. Sembla ser que l’import de la taxa no s’ha satisfet i voldríem 
saber si és perquè finalment s’ha abandonat la realització d’aquesta millora? O 
per quin motiu finalment no s’ha satisfet tot i demana l’autorització, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, hi ha més preguntes? No? Doncs per la pregunta sobre Can Rius i 
sobre aquests camins, passo la paraula al regidor Jaume Mauri.” 
 
Pren la paraula el senyor Mauri: 
“Gràcies, el bar de Can Rius es farà una adjudicació directa, després de fer dos 
concursos, han quedat deserts, s’està treballant en això i la idea és que el març 
estigui obert. 
I sobre la pregunta que ha fet la Maria Taulats, ara mateix no sabria el detall, si 
em permet li contestaré per correu electrònic o al proper ple, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“I per la pregunta sobre el contracte o la licitació del manteniment de les 
instal·lacions de GMSSA, senyor Personat, si us plau.” 
 
Pren la paraula el senyor Personat: 
“Quan al contracte, evidentment encara no està adjudicat i estem sospesant i 
estudiant la possibilitat de fer-ho nosaltres mateixos, o sigui, no treure a 
subhasta el manteniment, sinó agafar nosaltres i muntar el manteniment 
directament com empresa de GMSSA. 
Quan a la facturació que vostè diu, jo no sé ara si són 25 o 30 però la veritat és 
que deu facturar el que deu treballar, per altra banda, les facturacions que es 
fan ara són ajustades al preu que es va posar en el plec de condicions i sempre 
fem tres pressupostos normalment, si s’adjudica a ell és perquè és el més 
econòmic actualment.” 
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Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé doncs, si no hi ha més preguntes, acabem el ple aquí.” 
 
L’alcalde aixeca la sessió a les 21 hores i 38 minuts, de la qual cosa, com  a 
secretari, estenc aquesta acta. 
 
El secretari gral.       Vist i plau 
        L’alcalde 
 
 
Eduard Lluzar López de Briñas    Jordi Solé i Ferrando 
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