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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 

Identificació de la sessió 
Núm.:  1/2013 
Caràcter: Ordinari  
Data:  31 de gener  de 2013 
Horari: 20’00 hores  
Lloc: Sala de Plens 
 

Assistents 
Jordi Solé i Ferrando, alcalde 
Josep Gaspar i Blancafort, regidor 
Vicenç Personat i Pallarès, regidor 
Montserrat Grau i Giner, regidora 
Roser Guiteras López, regidora 
Jaume Mauri Sala, regidor 
Isidre Pineda Moncusí, regidor 
Josep Ramon Marañés Vidal, regidor 
Sara Marcé Adrián, regidora 
Maria Pilar Aznar López, regidora 
 
Maria Taulats i Pahissa, regidora 
Josep Miguel Galvan Mascarell, regidor 
M. Àngels Garcia Pou, regidora (s’incorpora a la sessió a les 20:11 hores) 
 
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. Aprovar els esborranys de les actes plenàries ordinàries, essent 
aquestes les següents: 
 
- Sessió plenària ordinària de data 29 de novembre 2012.   
- Sessió plenària ordinària de data 20 de desembre 2012.   
 
2. Aprovar la modificació de la Relació de Llocs de Treball. 
 
3. Aprovar inicialment la modificació puntual de la normativa urbanística 
del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, aprovat definitivament per la 
Comissió d’Urbanisme de Barcelona de data 18 de juny de 2009 (publicat 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 17 de juliol de 
2009) referent a l’admissió de l’ús d’estació de servei. 
 
4. Aprovar el canvi de nom d’un rebut de les contribucions especials del 
carrer Major. 
 
5. Aprovar, amb el suport de la UCIC, la substitució del dia 8 de desembre 
de 2013, festiu d’obertura comercial, pel dia 1 de desembre de 2013. 
 
6. Donar compte al Ple dels informes trimestrals de tresoreria sobre el 
compliment de la Llei de Morositat corresponents al quart trimestre de 
2012. 
 
7. Donar compte al Ple del decret d’alcaldia número 44, de 21 de gener de 
2013, relatiu a la nova distribució de competències. 
 
8. Aprovar l’increment de la dedicació, fins a la dedicació exclusiva total, 
dels regidors d’Espais Públics i Sostenibilitat, i d’Acció Social, Promoció 
Turística i Termalisme, Participació Ciutadana i Cooperació. 
 
9. Mocions 
 
9.1 Moció que presenten els grups municipals d’ERC i de CiU de suport a 
la declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya. 
 
9.2 Moció que presenta el grup municipal del PSC per demanar la 
continuïtat del finançament del servei local de teleassistència. 
 
9.3 Moció que presenta el grup municipal del PSC per assegurar el suport 
a les persones aturades mitjançant pròrroga del programa Prepara.  
 
9.4 Moció que presenta el grup municipal del PSC de rebuig a la Llei 
10/2012, de 20 de novembre, per la qual es regulen determinades taxes en 
l’àmbit de l’administració de justícia. 
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10. Resolucions de l’Alcaldia dictades des de l’última sessió ordinària. 
 
11. Despatx ordinari. 
 
12. Precs, preguntes i interpel·lacions. 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Bé, bona tarda, anem a iniciar el primer Ple ordinari de 2013.” 
 
 
1. APROVAR ELS ESBORRANYS DE LES ACTES DE LES SESSIONS 
PLENÀRIES ORDINÀRIES ANTERIORS, ESSENT AQUESTES LES 
SEGÜENTS: 
 
- Sessió plenària ordinària de data 29 de novembre 2012.   
- Sessió plenària ordinària de data 20 de desembre 2012.   
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Hi ha algun comentari sobre aquestes actes? No? Doncs per assentiment 
queden aprovades.” 
 
 
Per unanimitat dels presents [16 vots favorables dels membres dels grups 
municipals d’ERC (10); de CIU (2); del PSC (2); del PPC (1); i d’ICV-EUiA (1)], 
s’aprova els esborranys de les actes de les sessions anteriors. 
 
 
2. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL. 
 
Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 
 
No hi ha intervencions. 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta [10 vots 
favorables dels membres del grup municipal d’ERC (10); i 6 abstencions de CIU 
(2), del PSC (2); d’ICV-EUiA (1); i del PPC (1)], 
 

             ACORDA: 
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Identificació de l’expedient  
 
Expedient de Recursos Humans, relatiu a l’amortització d’un lloc de treball de la 
Relació de Llocs de Treball i d’una plaça de la plantilla del personal laboral de 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui. 
 
 
DICTAMEN 
 
Antecedents  
 
I. L’Ajuntament de Caldes de Montbui té destinat un lloc de treball 
d’administratiu/va al CEIP El Montbui d’aquest municipi, centre educatiu que 
depèn del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
II. El cap d’Àrea de Serveis Personals, àrea de què depèn el personal que 
presta serveis al CEIP Montbui, ha emès l’informe de data 22 de gener de 
2013, que textualment disposa: 
“Identificació de l’expedient 
 
Informe relatiu a la sol·licitud d’amortització del lloc de treball  
 
C1 SP024 LABORALS EDUCACIÓ ADMINISTRATIU/VA ESCOLES 

 
Fets i fonaments de dret 
 

1. L’Ajuntament de Caldes de Montbui, conscient de les necessitats 
existents en matèria d’Educació, ha prestat nombrosos serveis als CEIP 
de la població. Per tal de prestar els serveis administratius inherents a la 
gestió d’un centre educatiu, fa anys que va adscriure una persona de la 
seva plantilla al CEIP Montbui. 
 

2. La Generalitat de Catalunya, titular dels centres educatius, ha anat 
corregint gradualment alguns dels dèficits que els Ajuntaments 
voluntàriament han anat assumint amb càrrec als seus pressupostos. 
 

3. Actualment el CEIP Montbui ja disposa d’una persona del departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya, per tal de col·laborar amb les 
direccions del centres en tot allò relacionat amb la gestió administrativa 
de l’escola. 
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Proposta de resolució 
 
Per tant,  
 
1.- Sent evident la duplicitat en la prestació del mateix servei i donat que el 
departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ja el garanteix, proposo 
l’amortització del lloc de treball següent: 
 
C1 SP024 LABORALS EDUCACIÓ ADMINISTRATIU/VA ESCOLES 

“ 
III. La Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, 
determina en el seu article 25 que el municipi exercirà, en tot cas, 
competències, en els termes de la legislació de l’Estat i de les Comunitats 
autònomes, i fitxa en matèria d’educació, en el seu apartat n), participar en la 
programació de l’ensenyament i cooperar amb l’Administració educativa en la 
creació, construcció i sosteniment dels centres docents públics, intervenir en 
els seus òrgans de gestió i participar en la vigilància del compliment de 
l’escolaritat obligatòria. Per tant, no fixa el suport administratiu als centres 
escolars públics dependents de la Generalitat de Catalunya. 
IV. La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, estableix en el capítol III les 
Relacions entre l’Administració educativa de la Generalitat i els ens locals. En 
aquesta Llei no es fixa l’obligatorietat de les administracions locals a donar 
suport en la gestió administrativa del centre escolar. 
 
Fonaments de dret 
La llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic disposa: 
Article 72: “en el marc de les seves competències d’autoorganització, les 
Administracions Públiques estructuraran els seus recursos humans d’acord 
amb les normes que regulen la selecció, la promoció professional, la mobilitat i 
distribució de funcions i de conformitat amb lo previst en aquest capítol (Capítol 
II).” 
Article 74: “les Administracions Públiques estructuraran la seva organització 
mitjançant les relacions de llocs de treball o d’altres instruments organitzatius 
similars, que contindran, com a mínim, la denominació dels llocs, els grups de 
classificació professional, els cossos o escales, en el seu cas, a que estan 
adscrits, els sistemes de provisió i les retribucions complementàries.” 
 
El Decret 214/1990, de 30 de juliol del Reglament del Personal al servei de les 
entitats locals disposa: 
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Article 27: 1. “La plantilla es pot modificar amb posterioritat a l'aprovació del 
pressupost durant l'any de la seva vigència, per respondre a l'establiment de 
nous serveis, per a l'ampliació, supressió o millora dels existents que no 
admetin demora per a l'exercici següent, com també si respon a criteris 
d'organització administrativa interna.” 
 
La Llei 7/1985, 2 de d’abril, reguladora de les bases de règim local disposa: 
 
Article 4: “En la seva qualitat d’Administracions Públiques de caràcter territorial, 
i dins l’esfera de les seves competències, correspon en tot cas als municipis, 
províncies i illes: 
a. Les potestats reglamentària i d’autoorganització”  
 
Art. 22: “Correspon en tot cas, al Ple Municipal de l’Ajuntament [...] 
i) L’aprovació de la plantilla del personal i de la relació de llocs de treball [...]” 
 
Llei 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
“Article 7.2: La gestió dels recursos públics estarà orientada per l’eficàcia, 
l’eficiència, l’economia i la qualitat, que al seu fi s’aplicaran polítiques de 
racionalització de la despesa i de millora de la gestió del sector públic 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Amortitzar un lloc de treball d’administratiu/va, de l’àrea de serveis 
personals, SP 024, personal laboral, de la Relació de Llocs de Treball de 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui, lloc que està destinat al CEIP Montbui, pels 
antecedents i fonaments de dret exposats. 
 
Segon. Amortitzar una plaça corresponent d’administratiu/va de la plantilla del 
personal laboral de l’Ajuntament de Caldes de Montbui. 
 
Tercer. Notificar aquest acord a l’empleat/ada que ocupa l’esmentat lloc de 
treball, així com al Comitè d’Empresa de l’Ajuntament de Caldes de Montbui. 
 
Quart. Publicar aquest acord al tauler d’edictes de l’Ajuntament de Caldes de 
Montbui i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i concedir un termini de 
15 dies a efectes d’al·legacions a partir de la publicació de la modificació de la 
plantilla del personal al BOP. 
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La senyora Àngels Garcia Pou, regidora del grup municipal de CiU, s’incorpora 
a la sessió plenària essent les 20,11 hores. 
 
3. APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA 
NORMATIVA URBANÍSTICA DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA 
MUNICIPAL, APROVAT DEFINITIVAMENT PER LA COMISSIÓ 
D’URBANISME DE BARCELONA DE DATA 18 DE JUNY DE 2009 
(PUBLICAT EN EL DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
DE DATA 17 DE JULIOL DE 2009) REFERENT A L’ADMISSIÓ DE L’ÚS 
D’ESTACIÓ DE SERVEI. 
 
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, passem a les intervencions en el cas que n’hi hagi.  
Molt bé, tots els grups volen intervenir, senyor Olóndriz.” 
 
Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“Gràcies, trobo a faltar una explicació política més del tema. 
Aquí ens heu presentat una modificació tècnicament ben feta, res a dir dels 
informes tècnics que hi ha, res a dir de tot el paperam tècnic que s’ha fet, però 
sí que hi ha coses a dir des del punt de vista polític.  
L’objectiu d’aquest punt és permetre implantar estacions de servei a Caldes en 
més zones, tant urbanes com no? L’objectiu podria ser bo o no, però depèn de 
si els motius que ens porten a determinar aquest objectiu són reals i si els 
criteris amb els quals apliquem això són adequats.  
Per tant, jo em pregunto: per què fem aquesta modificació? Només respondre, 
perquè és l’únic que hi ha a l’informe tècnic, per permetre que es puguin posar 
estacions de benzina a més llocs del poble, no és suficient, al meu criteri.  
Crec que ens hem de preguntar més coses. Sabem que hi ha una demanda 
d’una entitat privada, que jo no entraré a valorar si és bona o dolenta, realment 
és una demanda que s’ha d’estudiar i que s’ha de respondre, però clar, una 
demanda és per una cosa molt concreta i aquí estem permetent i obrint la mà a 
que sigui possible, no a implantar-les immediatament, que quedi clar, no vull dir 
allò que no és.  
Que sigui possible si algú vol, poder-ne implantar més. Llavors jo em pregunto, 
perquè això sí que no ho he vist en cap informe, i com no estem parlant d’una 
activitat comercial més, o industrial normal, un sortidor de benzina, una 
benzinera és una activitat -permeteu-me que ho digui- especial, perquè 
comporta determinades característiques que la fan així, ens hem de preguntar 
per exemple, jo hem preguntaria: Caldes està ben servida de benzineres? La 
població de Caldes té prous benzineres per subministrar-se, per abastir-se? Sí 
o no? Aquesta pregunta jo no la puc respondre -encara que pugui tenir una 
apreciació- però que és tan poc objectiva com la que puguem tenir cadascú de 
nosaltres alhora de respondre aquesta pregunta sense més.  
Caldria com a mínim preguntar-se si necessitem més benzineres, sí o no?  
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Si la resposta és no, és evident que no cal fer cap modificació, si la resposta és 
sí, ens hauríem de preguntar si hem de posar més benzineres i on les volem 
posar? On el nostre model de poble admet o hauria d’admetre, hauria de 
permetre posar més benzineres. I aquí sí que tinc criteri, jo tinc criteri de que no 
és precisament en el centre del poble on nosaltres hauríem de permetre la 
instal·lació de més benzineres. I quan parlo de benzineres, no solsament estic 
parlant de la benzinera gran clàssica que ens imaginem, sinó d’un senzill lloc 
de subministrament. Que podria ser possible, no?  
Doncs el meu model tendiria més a posar-les als voltants de Caldes, a l’exterior 
de Caldes perquè el meu model hauria de tendir a fer un centre més habitable, 
amb menys circulació de cotxes.  
És evident que si posem un subministrament de benzina, per allà hi passaran 
cotxes, la qual cosa dificultarà qualsevol planejament futur en el qual vulguem 
decidir que aquella zona està restringida als cotxes. Per tant, repeteixo -sense 
entrar a valorar la conveniència o no de la petició d’aquesta entitat que sí que 
ha expressat que vol instal·lar una benzinera-  la meva oposició al punt és per 
la manca de motius, la manca d’estudi sobre les necessitats i, al meu entendre, 
la manca de criteris alhora de decidir on es volen posar aquestes benzineres, 
gràcies.” 
 
Pren la paraula la senyora Romano: 
“Bona nit, bé nosaltres creiem que el Pla General és l’eina que tenim per definir 
el model de poble que volem. Si l’equip de govern ens porta a Ple, per segona 
vegada, la modificació del Pla General per la qüestió de les benzineres, 
entenem des del Partit Popular que totes aquestes preguntes que ha fet amb 
veu alta el senyor Pau Olóndriz, l’equip de govern ja se les ha fet. Jo entenc, 
que ells entenen, que aquest servei és necessari, que és bo que hi hagi dintre 
del casc urbà i crec que vist l’informe tècnic -que cal dir que és un bon informe 
tècnic, que està molt ben fet- creiem que totes aquestes preguntes vostès com 
a govern ja se les ha fet i creuen novament que és una bona modificació.  
Fer una modificació del Pla General entenem que ha de venir acompanyada de 
una motivació i un benefici per a tota la ciutadania de Caldes, no només per a 
una entitat en aquest cas, i no per extendre’m més, el que sí li podem dir és 
que nosaltres no creiem que el projecte de poble turístic de Caldes sigui amb 
més possibilitats d’estacions de servei o sortidors de benzina dintre del casc 
urbà. Aquest no és el poble turístic de Caldes que a nosaltres ens agrada pel 
futur i, per tant, el nostre vot serà en contra, gràcies.” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“Gràcies, bona tarda, bé com ja hem manifestat en les dues Comissions 
Informatives i en la reunió especial que varem tenir per tractar aquesta 
modificació -que també és d’agrair el que hem pogut parlar-ne, la veritat- ja 
varem dir en aquell moment que aquesta modificació plantejava algunes 
qüestions amb les quals podíem estar d’acord, com el fet de facilitar que hi hagi 
altres tipus de combustible, o el gas, o la possibilitat de carregar vehicles 
elèctrics amb aquesta proposta de modificació, no?  
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En aquest sentit, tot el que sigui adequar-se a les noves situacions i a la nova 
realitat de la mobilitat, està bé, no tindríem cap problema, al contrari en donar 
suport, no?  
El que passa que tal i com també els hi varem plantejar en aquestes reunions, 
no enteníem quina és la necessitat de facilitar la instal·lació de benzineres al 
centre urbà. És cert que en aquests moments ja en tenim una, és cert que fa 
moltíssims anys que és aquí, però també és veritat que hem de pensar alhora 
de fer el planejament urbanístic de cara al futur, no? I de cara al futur més 
immediat o més llunyà, no veiem la necessitat que el poble hagi de tenir o 
facilitar noves benzineres en el seu nucli urbà, no? Pensem que allò que no 
voldries tenir al costat de casa teva, tampoc ho has de voler per cap altre veí 
del nostre poble.  
És per aquest motiu que ens abstindrem, ja que pel contingut de la modificació 
estem d’acord per poder facilitar la modernització de les instal·lacions que 
actualment existeixen o les que puguin posar-se en els llocs on actualment es 
permet, però no estaríem d’acord amb el fet de la possibilitat de poder-les 
instal·lar en el nucli urbà, per això doncs el nostre vot serà l’abstenció, gràcies.” 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Molt bé, gràcies, crec que més o menys tots hem reiterat les nostres 
impressions en relació amb les primeres valoracions que vam fer sobre el 
projecte. Nosaltres vam interpretar, jo no faré preguntes, només demanaré 
afirmacions, perquè crec que ja ho hem compartit prou, jo crec que si ens 
reafirmem amb el que hem compartit, el nostre vot podria ser favorable.  
 
Entenem que es tira endavant aquesta modificació del POUM, per una banda 
per regularitzar activitats que es duen a terme en estacions de servei i que fins 
ara les estacions de servei no les oferien i que això cal regularitzar-ho. 
Crec que això també es fa per poder delimitar el  territori de Caldes de Montbui 
per poder delimitar on es poden posar benzineres i on no es poden posar 
benzineres; i la tercera raó, sinó m’equivoco, és per poder donar resposta a 
una demanda concreta, que evidentment en aquest sentit no ens expressarem 
fins el moment en què sí que es faci l’oportuna petició formal. 
  
En aquest sentit, crec que tots hem expressat que el que ha de recollir el 
planejament urbanístic és realment el poble que volem. Per això en les 
reunions que hem mantingut sobre aquesta qüestió, nosaltres hem plantejat 
que hi havia zones que ja havíem entès i que tots compartim que han d’estar 
més vinculades al que és el passeig, al que és la presència més del vianant, 
més que del cotxe, malgrat que no es limiti la circulació, però sí que 
incrementar la mobilitat de vehicles dificulta aquest ús que li volem donar a 
totes aquestes zones de l’eixample que en aquesta modificació estan 
expressades amb les claus A3 i A6.  
En aquest sentit creiem que, donant resposta a aquesta sensibilitat que tots 
havíem expressat i que em sembla que també és compartida per l’equip de 
govern, s’ha proposat incorporar en aquesta modificació les claus expressades, 
que són les que ens preocupen, hi ha una limitació que ja recull el mateix Pla 
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General en el seu article 173. Si no estem equivocats i nosaltres llegint-nos a 
fons també aquest article i allà on queda enclavat dintre del Pla General, hem 
entès que el que fa això és preservar aquelles zones que allà estan 
perfectament delimitades, que allà no s’hi pugui posar justament una benzinera, 
malgrat que tinguin aquestes claus A3 i A6, si és així i ho hem entès bé i ens ha 
semblat que ho hem entès d’aquesta manera -nosaltres agraïm que s’hagi 
tingut en compte aquesta sensibilitat i aquest clam que em sembla que era 
unànime- sí que estaríem a favor d’aquesta modificació puntual, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor Personat: 
“Gràcies senyor alcalde, bona nit a tothom. Primer voldria agrair-vos el 
reconeixement a l’informe tècnic del nostre arquitecte per poder plantejar 
aquest canvi de ús i instal·lacions al POUM.  
Se’m pregunta per què hem optat per fer aquesta modificació del POUM a 
Caldes de Montbui? Aquesta modificació neix, en principi, parleu només de 
modificació, algú sí que ha parlat també d’adequació. Les benzineres estan 
autoritzades només a despatxar benzina i gasoil d’automoció, no tenen aparells 
de subministrament d’aigua i aire, no? No poden tenir les botigues que tenen 
d’ús, que tenen de coses com begudes, entrepans, diaris; totes aquestes coses 
no estan autoritzades. I llavors es tracta de recollir tot això.  
El motiu de per què ha nascut això?  Doncs ha estat precisament, a part del 
tècnic, perquè ha tingut diverses consultes per poder posar benzineres i 
sempre s’ha dit que no. Aleshores el tècnic mateix ens ha proposat fer aquesta 
modificació amb la condició, bé condició, amb la teoria que la implantació 
d’aquests tipus d’establiments en determinats sols on actualment la normativa 
no ho admet, entenen que no hi ha circumstàncies urbanístiques que justifiquin 
aquestes prohibicions. 
Per tant, si no hi ha aquestes circumstàncies urbanístiques que prohibeixin 
aquestes prohibicions, per què no poden posar-se benzineres a Caldes? estem 
en un país de lliure mercat i evidentment necessitem més benzineres perquè 
sinó no vindrien a preguntar si poden posar-se o no poden posar-se 
benzineres. I existeix la competitivitat, i potser hauríem de tenir en compte que 
el posar una altra benzinera -en aquest cas que està comentant tothom- donarà 
també una miqueta de competitivitat a les altres benzineres. 
Quan al lloc de l’A3 que és el que més o menys preocupa a tothom -com ha dit 
molt bé la senyora Maria Taulats- no crec que pugui fer una defensa més bé 
del que ha fet ella, evidentment la part de l’A3 que estigui més o menys 
reservada o preferencialment per a vianants, allà no estaran autoritzades a 
posar les benzineres. Per tant, es preserva l’espai, els carrers que més o 
menys poden ser de vianants per no poder estalviar la benzinera i posar-la allà. 
 
Per altra banda també se’m pregunta que això “al costat de casa no la vull”, si 
tinguem en compte aquesta teoria, jo li vull dir ara mateix uns quans veïns que 
es queixen molt del soroll dels bars, llavors tampoc podríem tenir bars aquí, els 
hauríem de tenir a la zona industrial. Estem en una societat de serveis i els 
serveis cada vegada han d’estar més a prop del consumidor.  
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Jo no dic que hagi de ser al centre de Caldes, evidentment que no, no n’hi ha 
cap que es pugui posar al centre de Caldes, i les zones on s’ha volgut posar, 
s’ha estudiat on es podien realment posar.  
Per tant, vull agrair també el reconeixement que hem tingut prou temps per 
parlar-ne, perquè hem tingut temps per parlar-ne i vull agrair molt, també, la 
proposta que hem incorporat per part de Convergència, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, algun comentari més abans de passar a la votació? Senyor Olóndriz” 
 
Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“Sí, insisteixo que no respon al model compartit de poble i molt menys 
l’argumentació que heu fet al respecte que estem en una societat de mercat. 
Malauradament ja ho sabem, però en el meu cas jo no ho faré servir com a 
justificació per poder, per permetre implantar determinades activitats que crec 
que no s’han de poder implantar en el casc urbà de Caldes. Penso que cal una 
mica més de coherència política o de model quan es fan les coses més enllà 
del que la Llei pugui permetre o no. És evident que si es fan les coses es fan 
perquè la Llei ens ho permet fer, perquè estem en una economia de mercat, és 
que em sembla fora de to haver d’apel·lar a aquests arguments. Crec que si 
tenim un model hem de procurar que les coses es facin d’acord a aquest 
model. 
El que queda en evidència, el que queda en evidència és que el seu model, ja 
que el vostre model i el meu sembla que no és el mateix.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, passem a la votació.”               
 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta [13 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10) i de CIU (3); 2 
abstencions dels membres del PSC (2); i 2 vots en contra  dels membres del 
PPC (1); i d’ICV-EUiA (1)], 
 

              
              ACORDA: 

 
Identificació de l’expedient  
 
Expedient número TP202-2012-000033, referent a la modificació puntual de la 
normativa urbanística del Pla d’Ordenació Urbanística (POUM) de Caldes de 
Montbui, referent a l’admissió de l’ús d’estació de servei. 
 
DICTAMEN 
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Antecedents  
 
I.- La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en la sessió de 18 de juny 
de 2009, va aprovar definitivament el Text refós del Pla d’ordenació urbanística 
municipal de Caldes de Montbui. Aquest acord es va publicar al DOGC de data 
17 de juliol de 2009.  
 
II.- Examinats els paràmetres urbanístics de les diferents zones del POUM es 
constata que l’ús d’estació de servei és incompatible amb les condicions d’ús 
de la majoria dels terrenys que el POUM classifica com sòl urbà alhora que es 
declara aquest ús incompatible amb caràcter general en el terreny que el 
POUM classifica com a sòl no urbanitzable. 
 
III.- L’objectiu  d’aquesta modificació és el de replantejar aquestes restriccions 
per tal de possibilitar la implantació d’aquests tipus d’establiments en 
determinats sòls que per llurs característiques urbanístiques siguin susceptibles 
de ser admesos. 
 
IV.- L’àmbit d’actuació d’aquesta modificació puntual és la totalitat del terme 
municipal, en concret es proposa modificar les condicions d’ús dels terrenys 
que el POUM qualifica com zona d’eixample (clau A3), zona de volumetria 
específica (clau A6), subzona comercial concentrat (clau A8.2), sòl no 
urbanitzable i sòls de subzona d’explotacions agrícola-ramadera (clau F2.2). 
                                                                                                        
Fonaments de dret 
 
Article 85 i 96  del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 
legislatiu, 1/2010, de 3 d’agost.  
 
Article 101 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, 
de 18 de juliol. 
 
D’acord amb allò que disposa l’article 52 del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
l’òrgan competent per a l’adopció de l’acord que es proposa és el Ple Municipal. 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Aprovar inicialment la modificació puntual de la normativa urbanística 
del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, aprovat definitivament per la 
Comissió d’Urbanisme de Barcelona de data 18 de juny de 2009 (publicat en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 17 de juliol de 2009) 
referent a l’admissió de l’ús d’estació de servei. 
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Segon. Sotmetre el document aprovat inicialment a un tràmit d’informació 
pública pel termini d’un mes, mitjançant la publicació dels corresponents 
edictes al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, a un diari de gran difusió, al web municipal i al Tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament. 
 
 
4. APROVAR EL CANVI DE NOM D’UN REBUT DE LES CONTRIBUCIONS 
ESPECIALS DEL CARRER MAJOR. 
 
Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 
 
No hi ha intervencions. 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta [15 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); de CIU (3); i del 
PSC (2); i 2 abstencions dels membres dels grups  del PPC (1) i d’ICV-EUiA 
(1)] 

              
              ACORDA: 

    
Identificació de l’expedient  
 
Expedient número 1769-UR, referent al canvi de nom de rebuts de les 
contribucions especials de l’obra de pavimentació i reforma dels serveis del 
Carrer Major entre Plaça de l’Àngel i Carrer Bigues. 
 
DICTAMEN 
 
Antecedents 
 
I.- El Ple de l’Ajuntament en la sessió de 12 de setembre de 2005 va aprovar 
definitivament la imposició i ordenació de les contribucions especials com a 
conseqüència de l’execució de l’obra de pavimentació i reforma dels serveis del 
carrer Major, en el tram comprés entre la Plaça de l’Àngel i el carrer Bigues. 
 
II.- L’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona ha intentat 
per tots els mitjans cobrar la liquidació definitiva de les contribucions especials 
corresponents a la finca situada al carrer Major, 58 a la senyora Eleuteria 
López Blázquez  però comprovades les dades registrals de la finca, s’ha 
observat que aquesta és propietat del senyor Juan Carlos Campos López des 
de l’any 2003, per la qual cosa no correspon a la senyora Eleuteria López 
Blázquez el pagament de les contribucions especials de l’obra de pavimentació 
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i reforma dels serveis del Carrer Major entre la Plaça de l’Àngel i el Carrer 
Bigues sinó al senyor Juan Carlos Campos López. 
 
 
III.- Les obres de pavimentació i reforma dels serveis del Carrer Major entre 
Plaça de l’Àngel i el Carrer Bigues van acabar, segons es desprèn de l’acta de 
recepció de les obres, el 12 de febrer de 2007. 
 
 
Fonaments de dret 
 
Article 33.1 del Text refós de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març: 
 
“Las contribuciones especiales se devengan en el momento en que las obras se hayan 
ejecutado o el servicio haya empezado a prestarse.” 
 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Canviar el nom del titular del següent rebut de la liquidació definitiva 
corresponent a les contribucions especials de l’obra de pavimentació i reforma 
dels serveis del carrer Major entre plaça de l’Àngel i carrer Bigues: 
 

- Carrer Major, 58, a nom d’Eleuteria López Blázquez canvia a Juan 
Carlos Campos López. 

 
Segon. Donar de baixa la liquidació núm. 621418-64 a nom d’Eleuteria López 
Blázquez per un import de 602,55 euros. 
 
Tercer. Girar un nou rebut corresponent a la liquidació del pagament de les 
contribucions especials de l’obra de pavimentació i reforma dels serveis del 
carrer Major entre la plaça de l’Àngel i el carrer Bigues a Juan Carlos Campos 
López. per un import de 602,55 euros. 
 
Quart. Notificar aquests acords a l’interessat, a l’ORGT i als Serveis Econòmics 
de l’Ajuntament. 
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5. APROVAR, AMB EL SUPORT DE LA UCIC, LA SUBSTITUCIÓ DEL DIA 8 
DE DESEMBRE DE 2013, FESTIU D’OBERTURA COMERCIAL, PEL DIA 1 
DE DESEMBRE DE 2013. 
 
Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 
 
No hi ha intervencions. 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta [14 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); del PSC (2); del 
PPC (1); i d’ICV-EUiA (1); i 3 abstencions dels membres del grup de CiU (3)], 
 

              
              ACORDA: 

 
Identificació de l’expedient  
 
Expedient número 4.2/2013 de comerç, sobre la modificació del calendari 
d’obertura dels establiments comercials corresponents als diumenges i dies 
festius al municipi de Caldes de Montbui per l’any 2013. 
 
DICTAMEN 
 
I. Generalitat de Catalunya mitjançant Ordre del Departament d’Empresa i 
Ocupació EMO/377/2012, de 16 de novembre, estableix el calendari d’obertura 
dels establiments comercials corresponent als diumenges i dies festius per als 
anys 2013, 2014 i 2015. Aquesta ordre al seu article núm. 2 preveu, que els 
ajuntaments, amb l’acord previ de l’òrgan competent, poden substituir fins a 
dues dates de cadascun dels calendaris anuals previstos, per qualsevol 
diumenge o dia festiu, de caràcter general o local, llevat de les dates detallades 
a l’article 1.1 e) del Decret llei 4/2012.  
 
II. A Caldes de Montbui durant el 2013 hi ha una data festiva d’especial interès 
comercial no inclosa al calendari aprovat per la Generalitat de Catalunya, el 
diumenge 1 de desembre, Fira de Nadal. Aquesta Fira com és costum a Caldes 
de Montbui, es realitza el primer cap de setmana de desembre i compta amb 
una llarga tradició i és d’especial interès comercial per la forta presència de 
visitants i clients durant tot el cap de setmana.  
 
III. Per la seva banda, el dia 8 de desembre és un dels diumenges i festius on 
és autoritzada l’obertura comercial per a l’any 2013. Aquest dia està considerat 
de poc interès comercial al ser el primer diumenge de desembre on és permesa 
l’obertura comercial i estar encara allunyat de la Campanya de Nadal.  
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IV. En data 23/01/13, la Unió de Comerciants i Industrials de Caldes de Montbui 
(UCIC), donen el seu suport al canvi de data proposat per a l’any 2013, de 
substituir el 8 de desembre per l’1 de desembre del 2013. 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Aprovar, amb el suport de la UCIC, la substitució del dia 8 de desembre 
de 2013, festiu d’obertura comercial autoritzat per la Direcció General de 
Comerç de la Generalitat de Catalunya, pel dia 1 de desembre de 2013, 
diumenge de celebració de la Fira de Nadal, perquè es permeti l’obertura dels 
establiments comercials de Caldes de Montbui. 
 
Segon. Comunicar l’acord a la Direcció General de Comerç de la Generalitat de 
Catalunya abans del 28 de febrer de 2013. 
 
Tercer. Comunicar l’acord a la resta de parts implicades. 
 
 
6. DONAR COMPTE AL PLE DELS INFORMES TRIMESTRALS DE 
TRESORERIA SOBRE EL COMPLIMENT DE LA LLEI DE MOROSITAT 
CORRESPONENTS AL QUART TRIMESTRE DE 2012. 
 
Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, senyor Marañés si us plau.” 
 
Pren la paraula el senyor Marañés: 
“Si, bona nit, vull aclarir que el termini mitjà de pagament de l’últim trimestre ha 
estat de 40,26 dies, tot i que la gran majoria s’han pagat en menys dies, el que 
passa és que teníem factures, que per diversos motius, estaven endarrerides i 
això és el que ha fet créixer el termini de pagament. I que si tot segueix igual, 
possiblement encara aquest primer trimestre puguem complir el nou termini, 
sembla.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, hi ha intervencions? No? Doncs passem al següent punt que també 
és un donar compte.”  
 
 
En conseqüència es dóna compte al Ple de la resolució següent:           
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 Identificació de l’expedient  
 
Expedient núm. 30/2012 relatiu a la presentació al Ple dels informes de 
Tresoreria sobre el compliment de la legislació en matèria de morositat 
corresponents a l’any 2012.   
 
 
DICTAMEN 
 
La Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’establien mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials va incorporar el que es 
disposava a la Directiva 2000/35/CE del Parlament Europeu i del Consell. 
 
Cinc anys després de l’entrada en vigor de la Llei 3/2004, ha calgut adaptar la 
legislació als canvis que s’han produït en l’entorn econòmic.  En aquest sentit, 
la Llei 15/2010, de 5 de juliol, modifica l’anterior legislació tant en l’àmbit de la 
morositat per a operacions comercials entre empreses espanyoles com en el 
sector públic. 
 
Concretament, per a les administracions públiques es redueixen els terminis de 
pagament a un màxim de trenta dies a partir de l’1 de gener de 2013 establint 
un període transitori per a la seva entrada en vigor. 
 
Per a l’any 2012 el termini de pagament general és de 40 dies des de la data 
d’entrada de la factura o de realització o prestació efectiu del servei. 
 
Així mateix, s’obliga a les administracions públiques a presentar un informe 
trimestral sobre el compliment dels terminis previstos en la legislació per al 
pagament de les obligacions de cada Entitat Local que ha d’incloure 
necessàriament el número i quantitat global de les obligacions de les quals 
s’estigui incomplint el termini. 
 
L’informe que es presenta correspon al quart trimestre de l’any 2012 i inclou la 
informació preceptiva separada en cinc apartats: 
 
a) Pagaments realitzats en el trimestre. 
 
b) Interessos de demora pagats en el període. 
 
c) Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del 
trimestre. 
 
d) Factures o documents justificatius que al final del trimestre, hagin 
transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el registre de 
factures i no s’hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement de 
l’obligació. 
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e) Informe resum per a Tutela financera dels Ens Locals de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
De les dades que consten en aquests estats se n’extreuen les següents 
conclusions: 
 

• En relació amb els pagaments realitzats en el trimestre, i comparant-los 
amb les dades del tercer trimestre, el període mitjà de pagament en dies 
de les factures (PMP) i del període de temps excedit disminueix de 
forma apreciable. La disminució dels terminis s’ha produït per dues 
raons principals: la tornada al ritme normal de treball després de les 
vacances d’estiu i la situació d’excedents de tresoreria que s’ha donat al 
darrer trimestre de l’any 2012.    

 
• L’estat sobre les factures pendents de pagament a finals del trimestre 

agrupa totes les factures no pagades independentment de la seva data 
d’entrada.  La majoria d’aquests documents estan dins del període legal 
de pagament i, per tant, corresponen majoritàriament a documents 
recents i que, encara a data d’avui, estan entrant al Registre. És per això 
que el període mitjà dels documents pendents de pagament (PMPP) es 
situa una mica per sota dels 36 dies. 

 
 

• Els documents que estan pendents de pagament i que ja han esgotat els 
40 dies de termini legal pel pagament s’han reduït notablement i han 
passat dels 203 documents que hi havia pendents de pagament a finals 
del tercer trimestre a només 28. Això és degut a la pròpia gestió 
pressupostària, principalment en les factures que fan referència a  
inversions urgents. 

 
Els 28 documents que hi ha pendents responen a factures pendents de 
conformar, que per algun motiu es consideren no correctes o bé que 
estan subjectes a tramitacions pressupostàries que es resoldran en breu. 
 
 

• El quadre relatiu a les factures que fa més de tres mesos que han entrat 
a l’Ajuntament i encara no s’ha tramitat la seva aprovació comprèn 8 
documents. Aquestes factures (antigues i no aprovades), que també 
estan compreses en el quadre relatiu al pendent de pagament a finals 
del trimestre, són factures amb la tramitació aturada per diversos motius.    
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Aquesta informació ha de ser tramesa al Ministeri d’Economia i al Departament 
d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya vist que l’Estatut 
d’Autonomia li atribueix la tutela financera de les entitats locals territorials. 
 
 
Fonaments de dret 
 
Directiva 2000/35/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 29 de juny de 
2000, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials. 
 
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials. 
 
Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004. 
 
Resolució de la Generalitat de Catalunya ECO/1406/2011, d’1 de juny, per la 
qual es modifiquen els annexos de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre 
procediments en matèria de tutela financera dels ens locals. 
 
Conclusions 
 
Per tal de donar compliment a la legislació vigent, l’Ajuntament de Caldes de 
Montbui ha de presentar al Ple de la Corporació informes de tresoreria 
trimestrals sobre el compliment de la legislació en  matèria de morositat així 
com transmetre’ls al Ministeri d’Economia i al Departament d’Economia i 
Coneixement de la Generalitat de Catalunya. 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer.  Restar assabentat per part del Ple de l’informe de tresoreria 
corresponent al quart trimestre de l’any 2012 que consta a l’expedient sobre el 
compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010 per al pagament de les 
obligacions de les Entitats Locals. 
 
Segon. Trametre els esmentats informes al Ministeri d’Economia i al 
Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. 
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7. DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 44, DE 
21 DE GENER DE 2013, RELATIU A LA NOVA DISTRIBUCIÓ DE 
COMPETÈNCIES. 
 
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, explicaré els punts 7 i 8 junts perquè estan molt relacionats. 
Després d’un any i mig de rodatge del govern i també pel motiu que com saben 
el mes de desembre vaig ser nomenat Diputat al Parlament de Catalunya i per 
tant vaig renunciar a la dedicació exclusiva de l’Ajuntament, doncs creiem que 
havia arribat el moment oportú per fer alguns canvis en el Cartipàs, que com 
vostès saben la distribució de tasques del Cartipàs i, per tant, la delegació de 
competències cap a la resta de regidors i regidores de l’equip de govern és 
precisament competència de l’Alcaldia. 
De fet els canvis ja els ha anomenat i els ha explicat el secretari. En alguns 
casos el que fem és mirar de deslliurar una mica del volum de feina excessiu 
que portava algun regidor, per repartir-ho una mica més i en altres casos el que 
fem és assumir noves competències que de fet a la pràctica ja s’havien 
assumit, com per exemple la competència sobre voluntariat amb la posada en 
marxa del punt del voluntariat i el que fem és reconèixer senzillament això 
sobre el paper. 
També en el següent punt posarem a votació incrementar la dedicació dels 
regidors d’Espais Públics i Sostenibilitat, el senyor Mauri, i del regidor d’Acció 
Social, Promoció Turística, Termalisme, Participació Ciutadana i cooperació, el 
senyor Pineda. Passar de dedicació parcial a dedicació exclusiva per dos 
motius, en primer lloc se’ls hi delegen més competències -com vostès han 
pogut sentir de l’explicació del secretari- i en segon lloc perquè entenem que 
l’alliberar recursos, pel fet que jo mateix hagi renunciat a la retribució com 
alcalde, doncs ens fa poder permetre doblar la dedicació de parcial a total. Ja 
que tenim els recursos per fer-ho i no només això sinó que continuem generant 
estalvi en el Capítol 1 en relació amb les retribucions per càrrecs públics.  
Per tant, per tots aquests motius posem en consideració del Ple augmentar en 
aquests dos casos la dedicació d’aquests dos regidors. Hi ha alguna 
intervenció al respecte?. 
Ja que jo ho he fet la meva exposició sobre els dos punts, crec que podem 
seguir el debat sobre els dos punts. Senyor Olóndriz” 
 
Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“Bé, voldria no prendre mal, però us he d’expressar la meva radical oposició als 
canvis de dedicacions i els augments de sou dels dos regidors. I no perquè 
siguin aquests dos regidors, aquest no és el tema.  
Durant la història, durant la vida, durant els últims trenta anys o més, els partits 
polítics, els governs dels ajuntaments ens hem -i parlo amb plural i també 
m’incloc- ens hem anat atribuint uns sous, unes dedicacions parcials o totals i 



 

21 
 

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

ho hem trobat com una cosa normal fins ara, no? El fet que durant tants anys 
ho haguem fet i ho haguem fet tots, no vol dir que no es pugui posar en qüestió 
en qualsevol moment i, per tant, jo ho poso en qüestió perquè durant tots 
aquests anys una situació social, política, econòmica com la que tenim ara, 
difícilment la trobaríem.  
I difícilment la trobaríem amb el mateix grau de retribucions, el mateix cost de 
retribucions que hi ha ara, hi va haver moments al principi de la democràcia o 
d’aquest període democràtic en el qual la situació econòmica també era 
complicada, la situació social era molt dura, i la situació política era molt 
convulsa. I també hi havia retribucions als polítics, però en el cas local, d’una 
magnitud totalment diferent.  
Per tant, jo arribat aquest moment, a part d’expressar la meva total oposició a 
aquesta decisió, també faig una oferta pública, que ja vaig fer a la Comissió 
Informativa, que és un tema que potser val la pena, ara que encara falten dos 
anys per a les properes eleccions. D’una manera tranquil·la, serena i amb 
temps i no només nosaltres -els que remenem les cireres i ens repartim els 
diners- sinó obert a la ciutadania. Obrim un debat seré i tranquil en el qual 
establim si ha d’haver-hi polítics alliberats? Si en cas que n’hi hagin d’haver, 
quants han de ser? Si hi ha d’haver-hi càrrecs de confiança o no? I el nivell de 
sous que han de tenir aquestes persones. Perquè penso que en aquest 
moment, malgrat tots haguem fet durant tota la vida determinades coses, cal 
replantejar-lo i en el meu cas jo penso que cal canviar-ho.  
Per tant, faig aquesta oferta i la faig no amb la intenció d’abanderar-la i ser 
l’únic que demana això, sinó la faig amb la intenció que ens hi apuntem tots i 
que d’alguna manera o altra la puguem articular i evidentment liderada per qui li 
toca, que és el cap de l’Ajuntament. Jo posaria dues condicions si em 
permeteu, que no fos amb presses i que no fos tancada. Que no ens limitem 
nosaltres a repartir-nos quelcom que considerem que ens toca, sinó que 
escoltem a la ciutadania i que també ens diguin la seva, intentant fugir al màxim 
de demagògies i maximalismes no raonats. Posem sobre la taula els nostres 
arguments i arribem a alguna conclusió, gràcies.” 
 
Pren la paraula la senyora Romano: 
“Bé, sobre el punt 7, com que són competències exclusives de l’Alcaldia, 
entenem que ell reparteix els càrrecs com creu convenient. 
Sobre el punt 8, per començar, lamentem que, en aquest punt, no s’hagi 
complert  el que ens va dir el senyor regidor Vicenç Personat el passat Ple 
quan li vam preguntar què se’n faria sobre la retribució que deixaria de 
percebre l’alcalde i textualment el senyor alcalde, el  senyor regidor ens va dir, 
ens va respondre textualment tal com diu a l’acta ”que serà un estalvi per 
l’Ajuntament i està clar que sí, serà un estalvi”. I ara no només no serà un 
estalvi, sinó que passarem a tenir 3 regidors alliberats i ens sorprèn que la 
regidoria nova que han creat de festes, que és una regidoria que porta molt de 
gruix, porta la Festa Major, porta Escaldàrium, porta els Reis, l’Escaldàrium, 
no? Bé, disculpeu, que la porti una regidora que no està alliberada, no? Però 
bé això és decisió de l’alcalde i en canvi hi ha regidors alliberats fins ara, que 
ara se li han tret càrrecs, no? 
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Nosaltres no entenem aquesta decisió de l’equip de govern. No entenem si és 
que a Caldes no existeix la situació de crisi econòmica, si a Caldes no tenim 
famílies que ens necessiten, si a Caldes les escoles no ens necessiten. No 
sabem si potser podríem seure de nou com hem fet tots els partits amb Caldes 
Solidària i trobar una solució que ens agradi més a tots? No ho entenem senyor 
alcalde i, per tant, nosaltres hem de votar en contra amb la situació actual del 
país, d’Espanya i de Catalunya, gràcies.” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“Gràcies, bé, jo abans de la meva intervenció volia fer una pregunta molt 
concreta i és: Quins són els diners que deixarà de rebre l’alcalde? Quins són 
els diners de més per l’increment de la retribució als dos regidors que estaven 
parcial? bé, ho vull demanar al Ple. Què suposa la suma aquesta com a 
increment per aquestes noves retribucions i, per tant, quin és l’estalvi que ens 
ha manifestat diguem en xifres, no? gràcies”  
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“La xifra que vostè demana surt de fer la resta de 57.924’14 euros menys 
51.679’70 euros.” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“Sí, jo el dubte que tinc dels 57.924’14 és si són els que deixarà de percebre 
l’alcalde quan a sou com a dedicació exclusiva i els 51.000 són els que es 
reparteixen, no? Com a increment a la retribució d’aquests nous regidors.  
Però dintre d’aquests 51.000 i escaig, està comptat també la retribució per 
assistència a òrgans col·legials, com seria el Plenari per part de l’alcalde que 
ara cobrarà? Es a dir aquests 51.000 inclouen els sous del regidor, el sou de 
l’altre regidor i el que ara cobrarà l’alcalde per assistir al Ple? O sigui que serien 
uns 6.500 o 7.000 a l’any o el que sigui? Ho dic així amb números rodons eh! 
Ho dic perquè si no està inclòs, no hi ha estalvi, perquè 51.000 a 57.” 
 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“No, una cosa són les retribucions i les altres les indemnitzacions. Les 
indemnitzacions no li puc dir perquè van en funció a l’assistència efectiva en els 
Plens i en aquest cas a les comissions de coordinació i planificació. Per tant, en 
qualsevol cas a final d’any sabrem la xifra exacta.” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“O sigui, entenc, entenc que si el senyor alcalde segueix venint als Plens, a tots 
els Plens que hi ha durant l’any, al final ens costa més diners aquesta nova 
distribució que el que pagàvem fins ara, perquè la diferència de 6.000 euros, si 
assistís al Ple s’acabaria cobrint.” 
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Pren la paraula el senyor alcalde: 
“No, no és així, l’estalvi net de tot plegat, tot inclòs són 6.244’44 euros, per tant 
ja, contradiem la declaració que a fet la senyora Romano que no generava 
estalvi, doncs miri 6.244’44 euros d’estalvi. 
No, no si té més coses a dir li demano que...” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“D’acord, no, era per intervenir ara, perquè he dit que primer volia fer una 
pregunta, una consulta, ja que bé, estem pendents d’una altra qüestió que en 
tot cas ja parlarem a precs i preguntes, però ara en tot cas faré la intervenció 
amb la informació que ens han facilitat, no?  
És a dir, en el Plenari en què s’anunciava el fet que el senyor alcalde passaria 
a ser Diputat i, per tant, hi havia la possibilitat de renunciar a la retribució per 
part de l’Ajuntament, ja que passaria a cobrar del Parlament de Catalunya.  
Així doncs, varem plantejar l’oportunitat que teníem al respecte d’aquests 
recursos perquè es poguessin utilitzar per una altra cosa, ja que el seu sou com 
a polític vindria d’una altra institució. I ens a sembla que aquesta oportunitat 
d’alguna manera s’ha perdut, que l’increment no està justificat amb les tasques 
que deixen de fer, perquè cap de les persones -amb tot el respecte a les 
persones, això ho vull deixar per descomptat amb la feina que fa qualsevol 
regidor, en aquest sentit no vull entrar, eh!- però cap farà d’alcalde, es a dir, 
entenc que l’alcalde seguirà sent l’alcalde, encara que sigui a més a més 
Diputat. Per tant, l’únic que hem fet és una distribució de competències que 
entenem no justifica aquest increment, per això el nostre vot serà en contra, 
gràcies.” 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Moltes gràcies, bé el senyor Olóndriz no volia prendre mal. Jo crec que a 
aquestes alçades tots estem prenent mal i encara més en prendrem em dóna la 
sensació. Nosaltres tenim algunes preguntes en relació amb aquest tema, que 
són la combinació dels punts 7 i 8, i que fan referència sobretot a quina és 
l’activitat de més, més enllà de la càrrega del que suposen les regidories que 
s’han repartit? Quina és la càrrega de més de feina que tindran aquests 
regidors per justificar passar d’una dedicació parcial a una dedicació exclusiva?  
I també al mateix temps intentar entendre per què havent-hi una reducció de 
competències del regidor Vicenç Personat, això no es tradueix amb una 
reducció en el seu cas de la seva retribució?  
Un cop fetes aquestes dues preguntes, també ens agradaria expressar el 
mateix que ja s’ha dit, que tots plegats hem de mirar de no entrar sempre en les 
mateixes contradiccions, quan estem al govern, quan estem a l’oposició, quan 
hi són uns tipus de persones i quan i són unes altres tipus de persones.  
Jo crec que el debat que demanava el senyor Olóndriz i que és, no només 
necessari sinó imprescindible, perquè no és que nosaltres haguem de posar 
ordre i saber el que volem fer, sinó perquè la societat ens el reclama, l’hem de 
fer de manera ràpida. I aquest debat que fa temps que estem reclamant i que 
sembla que ara hagués pogut ser oportú, el podíem haver fet abans de prendre 
aquestes decisions. 
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 Aquest és el segon motiu pel qual nosaltres no votaríem a favor; una per no 
entendre el perquè es fa a través de les preguntes que ja hem fet, l’altre perquè 
podíem haver fet aquesta reunió i esperar a arribar a aquests mínims acords 
per veure que és el que volem fer i què és el que el nostre poble necessita 
abans de prendre aquesta decisió, i en tercer lloc perquè no s’ha aprofitat en el 
moment en què estem vivint per produir un estalvi molt més gran del qual cabia 
esperar. 
I, per tant, nosaltres sí que subscrivim i fem el prec que es faci aquest debat. 
 
Jo també volia aprofitar simultàniament, i potser això és més a títol personal, 
que sembla que ser regidor per vocació i voler-te dedicar plenament a la teva 
vida professional i a la teva vida personal simultàniament, gairebé sigui 
incompatible, gairebé estigui mal vist. I això no hauria de ser així. Jo gaudeixo 
molt a la meva feina, a més crec que aprenc molt i crec que el que faig a la 
meva feina m’ajuda a ser millor regidora i crec que s’han de posar les eines i 
crec que ara estem al revés, justament estem impedint que això passi. S’han 
de posar les eines perquè les persones que volem seguir dedicant-nos a la 
nostra professió, dedicant-nos plenament també a la nostra família i tenim 
inquietuds socials i polítiques i ens volem dedicar a la política sense cap altre 
afany que el de col·laborar a fer la nostra societat millor, puguem també fer de 
regidors de manera plena i tranquil·la i això que està passant que no puguem 
consultar la documentació en els horaris que estan fora de la jornada laboral, 
ens impedeix treballar amb normalitat i poder fer compatible aquesta dedicació.  
 
Jo crec que això és un greuge per a la societat, perquè, a més a més, limita 
que persones amb capacitat, amb ganes i amb vocació es puguin dedicar a la 
política. Jo això ja els hi he dit alguna altra vegada i crec que també ho hem de 
solucionar. Perquè jo sóc molt feliç fent de regidora, no n’espero res més que la 
satisfacció de poder fer que el meu poble sigui millor, no sé si sempre ho 
acompliré, potser no. Crec que l’Ajuntament  ha de facilitar fer-ho compatible 
amb la meva feina, amb la meva família i amb totes les altres coses que em ve 
de gust fer a la meva vida, i no només amb mi, sinó a totes les persones que 
segur que en són moltes, que també tinguin la voluntat de dedicar-se d’alguna 
manera o altra, a través de ser regidor a millorar el nostre poble, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, gràcies per les seves intervencions, d’entrada vull fer una reflexió. 
Assumeixo que aquest debat d’entrada els càrrecs públics el tenim perdut. És a 
dir, quan es parla de sous públics diguem: “l’últim que apagui la llum” no? 
Perquè es comencen a dir coses que ... en fi, no és que ratllin la demagògia, és 
que la traspassen uns quants milers de quilòmetres. 
Jo podria entendre això des del punt de vista d’una societat que està enfadada,  
una societat, un país que està passant per moments molt complicats, que cada 
dia surten casos de corrupció a la llum, que per tant hi ha un descrèdit de la 
política. Per tant, aquesta reacció fins a cert punt l’entenc de part de la societat 
civil. El que no ho entenc és per part de vostès. No entenc gens aquesta 
reacció per part de vostès.  
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Perquè vostès saben perfectament, per diferents motius; primer perquè és 
curiós que demanin a aquest govern coses que no han demanat mai a cap altre 
govern i que vostès quan van governar, o els seus partits no es van aplicar mai. 
  
Per tant, en primer lloc els hi demano una mica de coherència. Aquest govern, 
aquest i l’anterior hem estat els governs que no hem tingut mai cap càrrec de 
confiança, mai, abans sempre hi havien hagut càrrecs de confiança cobrant. 
Aquest govern i l’anterior no han tingut mai cap càrrec de confiança i a més a 
més en el global de les retribucions dirigides a polítics hem estat els governs 
que menys hem gastat. I això són xifres i les poden consultar, les pot consultar 
la ciutadania i vostès les coneixen.  
 
Per tant, que ara vinguin aquí a fer aquests discursos que no entenen com és 
que persones que s’estan aquí, i això sí que ho saben vostès, perquè potser, 
probablement la gent, si em permeten l’expressió “del carrer” no coneix les 
interioritats del que és treballar en un ajuntament d’un municipi de 17.000 
habitants com el nostre, que tenim els recursos que tenim, que hem de fer de 
tot, que els regidors i l’alcalde han de fer de tot, i que s’hi han de deixar 
moltíssimes hores.  
 
Per tant, lamento moltíssim el to demagògic que es fa servir, no des de la 
societat civil, sinó des de la pròpia societat política, per dir-ho així. Des dels 
propis membres del Consistori que saben perfectament què és venir aquí i 
treballar, perquè a més alguns de vostès ho han fet i durant molts anys, i per 
tant saben què és la responsabilitat, saben que cada signatura que posen al 
paper és una responsabilitat i molt gran i no només personal, sinó a tot el 
col·lectiu que està representant. Saben tot el que han de deixar de fer a nivell 
familiar i personal per dedicar-se a allò que el poble, la responsabilitat que el 
poble els hi ha donat i, per tant, ho sento, però aquests discursos fets per 
regidores i regidors d’aquest Consistori, d’entrada assumeixo que el tenim 
perdut, és a dir, nosaltres hem perdut aquest debat, els que ens dediquem a la 
política hem perdut aquest debat, perquè la gent ens veu delinqüents, molta 
gent veu disset persones assegudes aquí que són delinqüents pel sol fet de 
dedicar-nos a la política i d’exercir la política. I si, a sobre, cobres, t’atreveixes a 
cobrar de la política, en fi ja ets un delinqüent d’aquells que gairebé diguem que 
una sentència de per vida, no?  
Si a sobre vostès contribueixen a això en comptes d’intentar explicar les coses 
tal com són i d’explicar realment quins sous hi ha i per què es cobren aquests 
sous i que aquests sous des de l’any 2003 pràcticament no s’augmenten.  
Això no ho han explicat en cap moment i a sobre generem un estalvi, generem 
un estalvi en el capítol 1 de 6.600 i escaig d’euros. Per tant escolti, hem perdut 
el debat, hem perdut aquest debat, hem deixat que els arguments populistes 
ens guanyessin i a sobre, i a sobre ho hem deixat quan hem estat a l’oposició, i 
quan fem oposició, perquè des de l’oposició si val tot. Doncs molt bé, doncs 
continuem així i em sembla que la política en té per dies de recuperar el 
prestigi. 
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Que és un greuge per a la societat que vostès no puguin consultar la 
documentació fora dels horaris que s’han establert, que són els horaris 
d’oficina, però també els hi recordo que aquests horaris pot ser que s’ampliïn i, 
per tant, ja no serà tan greuge per a la pròpia societat.  
Bé, jo no els hi diré com han de fer la feina vostès. Però clar, precisament el 
grup de Convergència i Unió, potser, un suggeriment és que vagin al grà i es 
dediquin el temps que tenen a utilitzar-lo bé, perquè resulta que vostès en una 
setmana han demanat 70 documents, han demanat consultar 70 documents. 
Tenen tot el dret a fer-ho evidentment, però clar, documents com: una factura 
de plantes que hem posat a la via pública de 149 euros; una factura del 
manteniment d’una fotocopiadora a les cases dels mestres de 67’60 euros o un 
permís per realitzar una cursa solidària per Nadal. Això vostès ho han demanat.  
La fotocopia eh! la fotocopia del permís. Una factura d’asfaltat en fred per tapar 
forats a la via pública; copia de material de l’Escola Bressol de 128 euros; 
certificats d’acús de recepció de documentació; això són cópies que vostès 
demanen; els cafès, còpia de la factura dels cafès que es van servir als 
paradistes a la Fira de Nadal per 180 euros; copia d’una factura de rentat de 
cotxe de la policia. Clar, es que si vostès demanen això necessiten 24 hores al 
dia per estar aquí i encara més, perquè hi ha una persona que gairebé treballa 
per vostès en aquesta casa, per tant, home no sé si és un greuge per a la 
societat. Però en qualsevol cas si dirigeixen els seus esforços més cap allà on 
els haurien de dirigir i potser aprofitarien més l’horari que tenen per consultar la 
documentació, que saben que no els hi hem negat mai absolutament res i l’han 
tinguda tota en el termini i en la manera que estableix la normativa. 
Per tant, sous públics, donem el debat per perdut, deixem-ho estar, no 
guanyarem mai en aquest sentit, lamento que des de posicions pretesament 
d’esquerra, gairebé faci el mateix discurs que l’altra banda de l’arc ideològic del 
Partit Popular. En el sentit que el Partit Popular hi ha llocs que està treien les 
retribucions als càrrecs públics, això vol dir que a la política només si podran 
dedicar els rendistes, els que tenen la vida solucionada, per tant donin un parell 
de voltes a veure qui s’acabarà dedicant a la política, eh!  
Els que ja tenen la vida solucionada i, a més a més, esperem a veure què 
passa amb el Consell de Ministres perquè també s’aprovaran coses 
segurament sobre la Llei d’Administració Local i s’aprovaran potser reduir el 
nombre de regidors que ens han de representar en cada municipi, i plantegis si 
això és una pèrdua de qualitat democràtica o no. Però en qualsevol cas a 
vegades hi ha discursos en els extrems de l’aspecte ideològic que 
malauradament i lamentablement a vegades sembla que es toquin. 
Bé, senyor Personat si us plau.” 
 
Pren la paraula el senyor Personat: 
“Sí, més que res per al·lusions. Jo estic en la mateixa línea que el senyor 
alcalde, lamento profundament el desconeixement de les tasques i feines que 
es fan en aquest Ajuntament, però sí que a tall d’exemple m’agradaria donar 
dues dades: primer el govern del 2003 al 2007 van pagar, va costar a la 
ciutadania 1.292.660 euros, el govern 2011- 2015 costarà 1.003.508, això vol 
dir 289.151 euros d’estalvi, vol dir un 22’37 menys de fa 10 anys, eh! De fa 10 
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anys. No és que no ens pugem els sous, no, és que, a més a més, hem reduït 
un 22’37 en 10 anys. Per altra banda us ho dic amb el meu sou, home, 
evidentment si no treballés dic jo que seria el primer de no voler-ho cobrar, això 
d’entrada. Però jo li recordaré només les tasques que estic fent, no les 
anomenaré, però sí les persones que les feien, no? Urbanisme la legislatura 
passada: un alliberat; Planificació: un altre alliberat; Serveis: un altre alliberat; 
Recursos Humans: no estava alliberat; Quatre regidories en una sola, a més a 
més de les que tenia, quatre regidories.  
Si vostès pensen que... només cal que m’hi porti el llit, evidentment que sí, i 
això vostès també ho saben, això vostès també ho saben. Però bé redistribuïm 
una miqueta aquesta feina i me’n descarrego una miqueta de feina d’aquesta, 
però no pateixin que continuaré treballant, perquè, a més a més, aquestes 
regidories s’han mogut molt més, moltes més feines que no es movien, que 
estaven parades i també ho saben això vostès. Vol dir que aquestes regidories 
que estaven alliberades abans, que no feien tota la feina que s’havia de fer, 
l’estem fent i l’estic portant jo sol, amb la col·laboració dels meus companys 
evidentment que sí, i ara el que farem serà redistribuir-les. Si vostès pensen 
que el sou d’una regidoria alliberada com la que tinc jo ara, que equival com a 
mínim, com a mínim i no m’ho podran negar, a dues alliberades de l’anterior 
legislatura, dues, més la de Serveis tres, més una altra persona que no estava 
alliberada. Si això vostès entenen que això no és treballar i que es cobra per 
cobrar, doncs bé, benvinguts al club, què volen que digui.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“I si el que volen és que es dediquin a la política aquells que tenen la vida 
guanyada, digui’ns-ho clarament. En fi, que a partir d’ara ningú cobri en aquest 
Ajuntament, vostès inclosos eh! vostès inclosos. Perquè resulta que només es 
parla del sou dels de la banda del govern, dels de la banda de l’oposició no 
se’n parla mai. Bé, passarem al següent punt. 
Molt bé, llegirem la proposta del punt 8 que és el que sí ha d’anar a votació.”                 

 
              

En conseqüència es dóna compte al Ple de la resolució següent:           
 

 
Identificació de l’expedient  
 
Expedient número SGGE201100056 de Serveis Generals, d’organització del 
cartipàs municipal 2011-2015. 
 
 
DICTAMEN 
 
En data 21 de gener de 2013, el Sr. Jordi Solé i Ferrando, alcalde president de 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui, ha dictat el Decret núm. 44/2013, 
mitjançant el qual resol modificar algunes delegacions especials definides en el 
Decret número 660/2011, de 14 de juny. 



 

28 
 

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

 
A continuació es transcriu el contingut literal de l’esmentat decret: 
 
“DECRET NÚM. 44/2013 
 
Identificació de l’expedient 
Expedient número SGGE201100056 de Serveis Generals, d’organització del cartipàs 
municipal 2011-2015. 
 
Antecedents 
I. En data 14 de juny de 2011 l’alcalde va dictar el Decret número 660/2011, 
d’organització del cartipàs municipal 2011-2015 d’acord amb les competències que té 
atribuïdes. 
 
II. En l’apartat Sisè de l’esmentat decret es va resoldre efectuar delegació especial per 
a la direcció interna i la gestió dels serveis corresponents als diferents regidors/es. 
 
III. El mes de setembre de 2012 es va posar en funcionament el Punt de Voluntariat, el 
qual esdevé un espai on vincular i posar en comú els interessos de les persones que 
volen fer voluntariat amb les entitats sense ànim de lucre del municipi. 
 
IV. A més a més, per tal de millorar la gestió d’aquesta Corporació municipal, 
actualment es creu necessari la creació de la regidoria de Voluntariat, així com, també, 
la realització de diversos canvis en les delegacions especials que consten en 
l’esmentat Decret número 660/2011, per a la direcció interna i la gestió dels serveis 
corresponents als diferents regidors/es, el que comporta alguna modificació en la 
distribució de competències. 
 
V. Així mateix, també es considera convenient crear una nova regidoria, la regidoria de 
Festes, on s'inclouria una sèrie de competències que fins ara estaven delegades al 
regidor Josep Gaspar Blancafort. 
 
Fonaments de dret 

− Articles 4.1.a) i 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del 
règim local. 

 
− Articles 8.1.a), 53.2 i 53.3, 99 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 43 a 48, ambdós inclosos, 52 i 53, del Reial Decret 2568/1986, de 28 

de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals. 

 
Per tot això i fent ús de les atribucions que la normativa em confereix,   
 
RESOLC: 
 
Primer. Modificar, ampliant-les, les delegacions especials definides en el Decret 
número 660/2011, dictat per l’Alcaldia en data 14 de juny de 2011, a favor de la 
regidora senyora M. Pilar Aznar López, a la qual se li delega la competència de 
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promoció del voluntariat, per la qual cosa, el nom de la regidoria de Gent Gran es 
modifica pel nom de Regidoria de Gent Gran i Voluntariat, afegint-se aquesta a la 
regidoria de Treball ja assumida per l’esmentada regidora. 
 
Segon. Modificar les delegacions especials definides en el Decret número 660/2011, 
avocant algunes competències a favor de l’alcaldia i conferint-les per delegació a favor 
del regidor Jaume Mauri Sala, al qual se li delega, dins la Regidoria d’Espais 
Públics i Sostenibilitat, les competències següents: 
 

− Mobilitat i senyalització viària 
− Civisme en l’espai públic 
− Manteniment d’equipaments públics 
− Serveis municipals: 

ο Aigua.  
ο Clavegueram.  
ο Enllumenat públic.  
ο Xarxes de distribució.  
ο Neteja viària i equipaments.  
ο Servei d’Acollida d’Animals i relacions amb protectora d’animals.  
ο Serveis funeraris.  

 
Tercer. Modificar les delegacions especials definides en el Decret número 660/2011, 
avocant algunes competències a favor de l’alcaldia i conferint-les  per delegació a 
favor del regidor Isidre Pineda Moncusí, al qual se li delega, la competència de 
Regidor d’Habitatge. 
 
Quart. Acordar que, en conseqüència, amb aquests canvis:  
 

− la regidoria d’Obra Pública, Serveis i Habitatge passa a anomenar-se 
“Regidoria d’Obra pública”. 

− la regidoria de Seguretat i Civisme, a l’àrea d’alcaldia, passa a anomenar-se 
regidoria de “Seguretat Ciutadana”. 

 
Cinquè. Modificar, ampliant-les, les delegacions especials definides en el Decret 
número 660/2011, dictat per l’Alcaldia en data 14 de juny de 2011, a favor de la 
regidora senyora Montserrat Grau Giner, a la qual se li delega la Regidoria de 
Festes, amb les competències següents: 
 

− Reis 
− Sant Antoni 
− Carnaval 
− Caldeja't 
− Festa Major 
− Nadal 

 
Sisè. Recordar que les funcions delegades que tindran els regidors i la regidora 
esmentats seran les següents: 
 

− Atorgament de conformitat a les propostes i/o resolucions: Correspondrà als/a 
les regidors/es amb delegació especial l’atorgament de conformitat amb les 
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− Així mateix, l’atorgament de conformitat amb les propostes d’acord i resolució, 
correspondrà als regidors/es amb delegació especials per a la direcció interna i 
la gestió dels serveis, quan l’òrgan decisori sigui l’Alcaldia. 

 
Setè. Fer pública aquesta Resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a la seu electrònica de la pàgina web de 
l’Ajuntament, en compliment del que disposen els articles 44.2 i 46.1 del Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals i comunicar-la a totes les Àrees, 
departaments i serveis de l'Ajuntament. 
 
Vuitè. El present Decret és executiu des del dia següent a la data d’aquest propi 
Decret, de conformitat amb el que disposa l’article 44.2 del Reial Decret 2568/1986, de 
28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals i haurà d’inscriure’s al Llibre de Decrets de l’Alcaldia amb 
data d’avui. 
 
Novè. Notificar aquesta resolució als regidors i regidores afectats, en el benentès que 
si en el termini de cinc dies des de la recepció de la notificació no manifesten res en 
contra s’entendrà que accepten tàcitament els nomenaments i les delegacions que 
conté.  
 
Desè. Donar compte del contingut d’aquest Decret al Ple de l’Ajuntament, en la 
primera sessió que celebri, en compliment del que disposa l’article 38.d) del Reial 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals.” 
 
 
Fonaments de dret 
 
Únic: L’article 38.d) del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals. 
 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Únic. Restar assabentats del Decret d’Alcaldia número 44/2013, dictat en data 
21 de gener de 2013, pel qual es resol modificar algunes delegacions especials 
definides en el Decret número 660/2011, de 14 de juny. 
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8. APROVAR L’INCREMENT DE LA DEDICACIÓ, FINS A LA DEDICACIÓ 
EXCLUSIVA TOTAL, DELS REGIDORS D’ESPAIS PÚBLICS I 
SOSTENIBILITAT, I D’ACCIÓ SOCIAL, PROMOCIÓ TURÍSTICA I 
TERMALISME, PARTICIPACIÓ CIUTADANA I COOPERACIÓ. 
 
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, passarem doncs a la votació d’aquest punt, volen seguir fent el debat? 
Volen seguir dient, obrirem una última ronda d’intervencions, però els hi 
demano que siguin breus perquè crec que aquest debat ja fa força minuts que 
l’estem duent a terme. Qui vol intervenir? Senyor Olóndriz” 
 
Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
Bé, diverses coses telegràfiques. Jo no volia prendre mal i continuo no volen 
prendre mal. 
Primera consideració: ser polític no és obligatori, per tant, qualsevol cosa que 
sigui, que us doni tanta feina i que sigui insuportable, no presentant-se a les 
eleccions està solucionat. 
Segona: la millor manera de perdre un debat és donar-lo per perdut, si ja dones 
per perdut un debat, és evident que l’has perdut. Jo no estava proposant 
guanyar-te un debat alcalde, t’estava proposant fer un debat ampli, més enllà 
de les nostres... desintoxicador, sà, sense prejudicis i sense demagògia.  
No he fet cap plantejament de com hauria anat aquest debat, no n’he fet cap, 
no n’he fet cap, he dit: proposo fer un debat de quants alliberats han d’haver-
hi? Quant han de cobrar els alliberats? També quan ha de cobrar l’oposició si 
és que ha de cobrar alguna cosa? Jo proposo fer aquest debat. Si vols et 
presento les meves propostes, t’asseguro que estaran molt allunyades del PP, 
t’asseguro que sí, eh! Per què tu dubtes per què, potser ho dubtes, però jo no, 
està clar. M’acuses de demagògia, una intervenció sobre aquest tema que crec 
que ha estat només d’oferir diàleg i debat, t’has enfadat bastant i no calia.  
Una cosa que m’ha semblat fora, poc elegant, és que un regidor es defensi el 
seu propi sou, que t’ho defensi un altre, home, anar aquí a defensar que jo faig 
molta més feina que els altres. I és evident que abans també es cobraven sous, 
i abans es cobraven diners, és el primer que he dit, que durant molts anys hem 
pensat que era una manera d’anar fent, i jo penso que és una manera d’una 
cosa que ens hem de replantejar. Que segurament no tinc la solució perfecta. 
Tu has apuntat alguna cosa que és real, que qui ha de tenir accés a la política, 
qui ha de poder accedir a la política i comparteixo aquest argument, però 
precisament per això estava oferint jo un debat tranquil per posar aquests 
arguments sobre la taula i poder-los discutir, que no quedés, com  sembla ser, 
una decisió que prenem nosaltres els polítics a esquenes de la gent i que 
sempre fem i desfem el que volem. Si d’aquesta proposta se’n treu que sóc 
demagògic, etc.,doncs malament anem.  
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Heu estat discutint aquí una estona de l’estalvi o no estalvi, és evident que hi 
ha menys diners destinats a retribucions polítiques, jo l’únic que puc dir és que 
vist l’expedient la suma del cost d’alliberats aquest any són 155.382’98 euros, 
jo penso que en aquests moments i per moltes raons que no donaré aquí ara, 
perquè prefereixo deixar-les pel debat, penso que és una quantitat excessiva. 
Hi haurà qui pensi que no, hi haurà qui pensi que sí, per tant aquí queda la 
meva oposició, els meus arguments lluny de la reacció que ha tingut l’alcalde 
de titllar-nos de demagògics i de tot. Sobretot no donis mai, mai un debat per 
perdut perquè serà l’única manera de perdre’l.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“No, jo quan deia aquest debat està perdut, no deia que el debat entre vostè i jo 
l’havia perdut jo. El debat amb la societat l’hem perdut, però l’hem perdut 
perquè els càrrecs electes que fent la seva feina han rebut retribucions, han 
decidit fer dues coses, o callar i, per tant, donar a entendre que el que es deia 
estava bé, o apuntar-se a la festa que és el que estan vostès fent ara, i per això 
hem perdut el debat, evidentment que sí. Senyora Romano? Algú més volia, 
senyora Coll” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“A veure, és que no sé per on començar perquè ja hem ampliat tant el debat 
per un Plenari, que tampoc avui era el dia, però bé, el dia que calgui fem els 
que sigui convenient, no? Jo el que lamento és que la visió que es té del que 
suposa dedicar-se a la política municipal  - i no dic que no hi hagi persones que 
hagin de dedicar més estona i que això els impedeix-hi l’exercici professional i 
per tant la gent ha de menjar, criar els seus fills i pagar la hipoteca- això no ho 
qüestiono, i ho diu una persona que quan vostè ha dit “hi ha gent que porta 
molt temps” jo no he estat mai alliberada i sé la dificultat que suposa 
compaginar la feina, l’Ajuntament, bé, tot plegat, no? Ara, també és veritat que 
quan s’està governant i la sensació que tenim en aquests moments, al menys 
des del nostre grup, és que no hi ha sensibilitat de regidor no alliberat.  
És a dir, és que vostè ens està dient “perquè no venen a mirar no sé què” a 
veure jo ho vaig sol·licitar perquè tinc la sort que no té tothom de poder tenir 
una feina en aquests moments, que no tothom té aquesta sort, i la vull mantenir 
perquè tinc que donar menjar al meu fill, pagar la meva hipoteca i el que la gent 
més o menys del carrer hem de fer, no?  
I clar, el fet que se’t limiti l’accés a la informació, l’exercici de les teves 
obligacions com a regidora o regidor d’aquest Ajuntament, doncs sincerament 
semblen fetes des de l’òptica de la persona que des de que s’ha dedicat a la 
política ha estat cobrant exclusivament de la política.  
I no critico el fet que hagi estat cobrant, critico el fet de la manca de sensibilitat 
per a les persones que han hagut de compaginar la seva feina amb la política i 
amb el d’això, perquè quan vostès limiten als regidors no alliberats, que som 
molts d’aquest Plenari, no només de l’oposició sinó també del govern, l’accés a 
aquesta informació, en aquest horari, no ho fan per els regidors alliberats, ho 
fan pels regidors no alliberats de l’oposició, és a dir, els regidors del govern 
tenen accés a la documentació i a la seva tasca com a regidor en aquell horari 
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que puguin acordar, etc. etc. no? Però els regidors que estem a l’oposició hem 
de combregar amb un horari que potser si treballéssim a la tarda, un altre horari 
ens facilitaria, però no, dóna la casualitat que pot ser que no, no?  
 
Jo els hi demanava l’altre dia que em certifiquessin que l’accés a aquesta 
informació és un deure inexcusable de caràcter públic recollit en la legislació 
laboral, per intentar que no avui en dia és fàcil que qualsevol persona pugui 
exercir els seus drets en l’àmbit laboral perquè ja sabem com està la situació, 
per intentar poder exercir les meves obligacions com a regidora amb la meva 
feina professional, no? Que no és una cosa avui en dia massa fàcil, però és 
que ens ho estan fent cada cop més difícil. I la sensació que es té i és des de la 
sensació més intima, és que el fet de tenir com a feina això, i sé de sobres les 
hores seves aquestes, no pensen que els demés tenen de complir un horari, 
tenen que fixar en una feina i que tenen que venir a consultar la documentació 
quan no estiguin en aquella feina. I, llavors, és molt difícil entrar en un debat de 
si s’ha de cobrar mil o dos mil si és que no som conscients que la feina de 
regidor no només és això, sinó moltes altres circumstàncies, no? I sóc la 
primera que critico quan estan dient que els Diputats no han de cobrar i veig 
una mare soltera que no podrà exercir de Diputada perquè, bé, o li fan un 
desnonament o jo que sé, no? Vull dir que una cosa o l’altra, ara, entre això i 
allò permetin la discrepància amb els acords que prenguin en aquest Plenari, 
perquè podem tenir un criteri que no coincideixi amb el seu, dos, podem 
debatre el que considerem quan creiem sobre aquest aspecte, obert, amb qui 
sigui, de la manera que sigui, això estem disposats a fer-ho i tercera, no és tan 
difícil tirar endarrere un Decret que ens limita l’accés a la informació, crec que 
és una qüestió de voluntat democràtica. Després hem de parlar de democràcia 
i de participació i moltes coses amb mocions que hi ha sobre la taula, què 
menys que facilitar l’exercici democràtic dels regidors d’aquest Ajuntament, 
gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Bé, no veig enlloc a l’ordre del dia un punt que parli d’això que han estat 
parlant vostès llargament. Tot i això no els he interromput i, per tant, això que 
diu vostè de manca de sensibilitat, sàpiga que de deu regidors que hi ha a 
l’equip de govern, set també estan no alliberats, per tant, també tenen les 
seves dificultats i com a mostra li passo la paraula al senyor Gaspar.” 
 
Pren la paraula el senyor Gaspar: 
“Bona nit, jo només vull recordar-li que en el moment que també hem estat a 
l’oposició, els tres regidors que en aquells moments jo era regidor, també 
veníem al mati a consultar els expedients i ens ho tornàvem com podíem  
perquè és el moment on trobàvem més regidors i on trobàvem els tècnics en el 
seu horari laboral per poder contrastar i demanar la informació que pertoques. 
Entenem que també era la millor manera de fer-ho. De tota manera el senyor 
alcalde ja els hi ha comentat que s’està plantejant evidentment de pode’ls-hi 
facilitar la feina i així ho valorarem i ho considerarem.” 
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Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, doncs passem a la votació d’aquest punt. 
Si però clar, si cada vegada ens anem afegint, no tancarem mai el debat, jo per 
això quan demano si algú té una paraula, si us plau digui.” 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Gràcies, no només volia explicar, perquè clar, a mi m’ha donat la sensació que 
vostè del nostre treball en feia una mica de mofa i encara que sigui, no està a 
l’ordre del dia, volia explicar que quan els equips, quan l’oposició demana 
informació és perquè es reben setmanalment uns llistats de registre d’entrada i 
de sortida on es posa conceptes molt simples. On diu : “factura  cafès” llavors, 
allà no hi ha ni el proveïdor, ni a qui anava destinat, ni els imports, ni per què es 
decidia. I, per tant, quan es veu alguna factura que es vol consultar doncs quin 
ha estat l’import i què l’ha motivada doncs es demana.  
És l’única cosa que volia aclarir, perquè sembla que ens dediquem doncs a ser 
tastaolletes i mirar tonterietes. Moltes vegades la informació que hi ha als 
llistats és molt simple i no ajuda a comprendre i entendre quina és la magnitud 
del que hi ha darrera d’aquell document. I, per tant, la nostra feina és saber-ho, 
un cop sabut no hi ha cap més problema, creiem que forma part de la nostra 
feina poder-ho fer. Només volia aclarir això, gràcies” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, queda aclarit, de totes maneres si en el registre posa factura cafès 
180 euros, molt misteri no hi ha - és igual, encara que no hi hagi l’import-, molt 
misteri no deu tenir una factura de cafès, eh!. Molt bé, passem a la votació.”  
 
 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta [10 vots 
favorables dels membres del grup municipal d’ERC (10); i 7 vots en contra dels 
membres de CIU (3); del PSC (2); del PPC (1); i d’ICV-EUiA (1)], 

 
 
              
              ACORDA: 

    
 
Identificació de l’expedient  
 
Expedient de l’Alcaldia, relatiu a l’increment de les dedicacions exclusives dels 
regidors d’Espais Públics i Sostenibilitat, i d’Acció Social, Promoció Turística i 
Termalisme, Participació Ciutadana i Cooperació. 
 
DICTAMEN 
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I. En el Ple de l’Ajuntament de 20 de juny de 2011, es va acordar entre d’altres 
les dedicacions exclusives parcials dels regidors de l’equip de govern següents: 

Nom i Cognoms Règim de dedicació 
Sr. Jaume Mauri Sala Parcial al 50% 
Sr. Isidre Pineda Moncusí Parcial al 50% 
 
II. Així mateix també es van establir les retribucions pels regidors que 
desenvolupessin les seves funcions en règim de dedicació parcial: 

 
Nom i Cognoms Import retribució bruta anual 
Sr. Jaume Mauri Sala 19.776,16.- 
Sr. Isidre Pineda Moncusí 19.776,16.- 
 
El Sr. Jaume Mauri Sala és regidor d’Espais Públics i Sostenibilitat. 
El Sr. Isidre Pineda Moncusí és regidor d’Acció Social, Promoció Turística i 
Termalisme, Participació Ciutadana i Cooperació. 
III. Per decret d’alcaldia 44/2013, de 21 de gener, es va resoldre, entre d’altres: 
 
“[...] 
Segon. Modificar les delegacions especials definides en el Decret número 
660/2011, avocant algunes competències a favor de l’alcaldia i conferint-les  
per delegació a favor del regidor Jaume Mauri Sala, al qual se li delega, dins 
la Regidoria d’Espais Públics i Sostenibilitat, les competències següents: 
 

− Mobilitat i senyalització viària 
− Civisme en l’espai públic 
− Manteniment d’equipaments públics 
− Serveis municipals: 

ο Aigua.  
ο Clavegueram.  
ο Enllumenat públic.  
ο Xarxes de distribució.  
ο Neteja viària i equipaments.  
ο Servei d’Acollida d’Animals i relacions amb protectora d’animals.  
ο Serveis funeraris.  

 
Tercer. Modificar les delegacions especials definides en el Decret número 
660/2011, avocant algunes competències a favor de l’alcaldia i conferint-les  
per delegació a favor del regidor Isidre Pineda Moncusí, al qual se li delega, 
la competència de Regidor d’Habitatge. 
 
Quart. Acordar que, en conseqüència, amb aquests canvis:  
 

− la regidoria d’Obra Pública, Serveis i Habitatge passa a anomenar-se 
“Regidoria d’Obra pública”. 
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− la regidoria de Seguretat i Civisme, a l’àrea d’alcaldia, passa a 
anomenar-se regidoria de “Seguretat Ciutadana”. “ 

 
IV. L’increment de les delegacions i, conseqüentment, de les tasques 
d’aquestes dues regidories exigeix una dedicació plena dels seus regidors, per 
la qual cosa cal incrementar la seva dedicació fins al règim de dedicació 
exclusiva total. 
 
V. El cost anual de l’increment de la dedicació exclusiva és el següent: 
 
Regidoria Retribucions Seg.Social Cost 
Espais Públics i Sostenibilitat 19.413,86 6.425,99 

 
25.839,85 
 

Acció Social 19.413,86 
 

6.425,99 
 

25.839,85 
 

COST TOTAL 38.827,72 12.851,98 51.679,70 
 
Aquest increment de cost queda compensat com a conseqüència de la 
reducció de cost de 57.924,14.- euros, pel fet que l’alcalde no tingui dedicació 
exclusiva a partir de gener de 2013. 
 
VI. L’informe de la interventora diu que en el pressupost municipal de l’any 
2013 hi ha suficient consignació pressupostària per atendre aquesta despesa. 

Fonaments de dret 

Article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 

Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de 
les administracions públiques. 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Incrementar la dedicació fins a la dedicació exclusiva total dels regidors 
d’Espais Públics i Sostenibilitat, i d’Acció Social, Promoció Turística i 
Termalisme, Participació Ciutadana i Cooperació. 
Segon. Incrementar les retribucions dels regidors corresponents fins al 100% 
de la seva dedicació, amb efectes al dia 21 de gener de 2013, passant a ser 
aquestes retribucions brutes anuals les següents: 
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Regidoria Regidor Retribució 

Espais Públics i Sostenibilitat Jaume Mauri Sala 38.827,72 

Acció Social Promoció 
Turística i Termalisme, 
Participació Ciutadana i 
Cooperació. 
 

Isidre Pineda Moncusí 38.827,72 

 
Tercer. La percepció d’aquestes retribucions serà incompatible amb l’exercici 
de tot tipus d’activitats retribuïdes i amb la de qualsevol altre retribució amb 
càrrec als pressupostos de les Administracions Públiques i dels ens, 
organismes i empreses dependents d’elles, sense perjudici de les dietes i 
indemnitzacions que els pugui correspondre per l’assistència als consells 
d’administració o òrgans de govern d’entitats o empreses públiques o privades, 
fins a un màxim de dos. 
Quart. Notificar aquest acord als senyors Jaume Mauri Sala i Isidre Pineda 
Moncusí, a la Intervenció Municipal, i al Departament de Recursos Humans. 
Cinquè. Publicar íntegrament el contingut del present acord al BOP de 
Barcelona i al tauler d’edictes de la Corporació. 
 
 
9. Mocions 
 
9.1 MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC I DE CIU 
DE SUPORT A LA DECLARACIÓ DE SOBIRANIA I EL DRET A DECIDIR 
DEL POBLE DE CATALUNYA. 
 
L’alcalde llegeix literalment la moció. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Bé, com cada vegada que es tracta de les mocions, primer passem la paraula 
als grups que les presenten, Convergència i Unió i Esquerra Republicana de 
Catalunya, si m’ho permeten per Esquerra Republicana de Catalunya faré jo 
mateix la defensa d’aquesta moció. 
 
Aquesta moció el que proposa és el recolzament del nostre Ajuntament a una 
declaració de sobirania a un text aprovat per molt amplia majoria en el 
Parlament de Catalunya, 85 a 41. És una amplia majoria al nostre Parlament, al 
Parlament d’Austràlia i al Parlament de qualsevol altra nació del món i, per tant, 
proposa que l’Ajuntament doni recolzament a una declaració que té tres 
característiques, al meu entendre. La primera és que és una declaració 
històrica, segurament la mesura de fins a quin punt és una declaració històrica 
és que algú l’ha volgut menystenir dient que no servia per res, però hi ha gent 
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que té una credibilitat que quan diu una cosa està donant a entendre que pensa 
el contrari i, per tant, si des del Govern Espanyol ens diuen que això no serveix 
per res, vol dir que saben que en realitat serveix i servirà per molt. 
 
És una declaració històrica perquè si bé el Parlament de Catalunya havia fet 
pronunciaments en el sentit de reconèixer l’exercici del dret a 
l’autodeterminació i en tenim uns quants en la darrera. En la història recent del 
Parlament de Catalunya no hi havia hagut cap altra declaració sobiranista que 
hagués anat tan enllà, perquè aquesta declaració el que fa, més enllà de 
reconèixer el dret a l’autodeterminació o el dret a decidir i de dir que 
l’exercirem, el que fa és carregar el procés que estem vivint de legitimitat 
democràtica. 
Tenim un Parlament emanat de les eleccions del 25 de novembre, que té la 
composició que té i té les majories que té, però en qualsevol cas és el resultat 
d’unes eleccions lliures, transparents, òbviament democràtiques i amb una 
participació de les més elevades que hem tingut al nostre Parlament.  
Per tant és un Parlament absolutament legitimat i, a més a més, quan la gent 
va anar a votar sabia exactament què votava en relació amb el futur nacional 
del nostre país, perquè les posicions dels partits que concorríem a les eleccions 
en aquesta qüestió eren en alguns casos, en la majoria dels casos molt clares, i 
en altres casos, en el pitjor dels casos bastant clares. 
 
Per tant és una declaració històrica a la qual proposem que l’Ajuntament 
s’adhereixi, si ho fem, estem donant coherència al recorregut que hem fet des 
de l’Ajuntament els darrers anys i si m’ho permeten, sobretot des de que 
l’Ajuntament està liderat per Esquerra Republicana de Catalunya, en el sentit 
que des del primer dia, i recordo que ho vaig dir en el meu primer discurs 
d’investidura, “vostès han votat o han permès que hi hagi un alcalde d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, per tant d’un partit independentista i farem tot el que 
podrem, també des de l’Ajuntament, per que el nostre país sigui lliure” i crec 
que hem estat molt coherents amb aquesta declaració i per això hem donat 
suport a les iniciatives que tant des de la societat civil com des del món 
municipal s’han anat donant per empènyer aquest país cap a la seva plena 
llibertat.  
 
En segon lloc, proposem donar suport a una declaració que és un acte de 
dignitat del poble de Catalunya. Catalunya està vivint, el nostre país està vivint 
uns temps molt complicats, uns temps de profunda crisi econòmica, de 
profunda crisi de crispació, de profunda crispació social. Però és un acte de 
dignitat perquè també el que ha contribuït molt al meu entendre a fer créixer 
l’aspiració d’independència és el menyspreu que rep el nostre país 
sistemàticament des de fa segles per part de l’Estat Espanyol. El menyspreu a 
la personalitat nacional que malgrat tot mantenim fins el dia d’avui, el 
menyspreu a la llengua, el menyspreu al nostre sistema educatiu, el menyspreu 
a la nostra economia productiva, que ha de saltar uns obstacles molt més alts 
que no pas a la resta de l’Estat Espanyol pel fet de ser i de funcionar a 
Catalunya i, per tant, hem de pagar uns peatges molt més elevats que la resta 
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de ciutadans i la resta d’empreses d’Espanya. Per tant, aquesta declaració és 
una declaració de dignitat del Poble de Catalunya. 
 
I en tercer lloc, proposem donar suport a una declaració que és un motiu 
d’esperança, perquè quan les coses no van bé, hauríem d’estar obligats a 
intentar, com a mínim intentar canviar-les. I en aquests moments creiem que el 
projecte, jo diria que l’únic projecte, que pot permetre donar un futur 
d’esperança al nostre país i, per tant, per revertir la profunda situació de crisi, 
per aturar aquesta fugida de persones joves i de talents capa l’exterior perquè 
aquí no som capaços de donar-los oportunitats.  
L’únic camí, l’única via perquè aquest país pugui ser protagonista de la mateixa 
manera, ni més ni menys, que ho són la resta de països en el concert de les 
nacions i en la comunitat internacional, l’única manera de que puguem mantenir 
la nostra personalitat nacional i sobretot la puguem deixar als que venen 
darrera, és la Independència del nostre país, es a dir aconseguir un estat per 
Catalunya. 
Per tant, per tots aquests motius és important que l’Ajuntament de Caldes es 
sumi igual que si pot ser tots els ajuntaments del país a aquesta declaració que 
és un document històric, que és un acte de dignitat i que és un motiu per 
l’esperança del país. 
Voldria fer una crida molt especifica, si m’ho permeten, al regidor i la regidora 
del Partit dels Socialistes de Catalunya, una crida, suposo que ja tenen decidit 
el vot, no sé quin serà, però és una crida a que es posin al costat de la 
democràcia, a que es posin al costat del dret a decidir, i que s’allunyin del 
costat del Partit Popular i de “Ciudadanos”. Que tinguin una actuació més 
coherent amb el que vostès han representat en aquests 30 anys pel nostre país 
i més coherent amb el seu propi programa electoral, que no pas l’actuació al 
meu entendre, malaurada, que van tenir quinze dels seus vint diputats la 
setmana passada al Parlament de Catalunya.  
Jo m‘enorgulleixo d’haver estat un dels 85 diputats que varem votar que sí a 
aquest document històric, a aquest acte de dignitat i aquest motiu d’esperança. 
85 és una majoria absolutament qualificada, però hi vaig trobar a faltar els vint 
vots a favor del Partit dels Socialistes i, per tant, espero que avui en aquesta 
votació es posin indubtablement al costat de la democràcia. 
Bé, passaríem la paraula a Convergència i Unió, senyora Taulats.” 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Molt bé, moltes gràcies, nosaltres tenint en compte que la moció s’ha presentat 
de manera conjunta atenen a que ha estat l’alcalde qui l’ha argumentada i que, 
a més a més, ell va participar directament en aquella jornada històrica en el 
Parlament de Catalunya.  
Subscrivim directament les seves paraules i no ens allargarem més que per 
recordar aquesta importància d’aquesta jornada històrica al Parlament. La 
importància del fet democràtic que acompanya aquesta declaració de sobirania, 
perquè atorga el dret individual a que les persones puguin expressar-se en 
relació amb el seu futur i també al futur col·lectiu del seu país.  
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I, per últim, ens agradaria expressar com a regidors de Convergència i Unió, 
que siguem els partits polítics que estem representats en el Parlament de 
Catalunya, que ens tocarà liderar aquest procés, per bé que és un procés de 
país, tocarà liderar, que siguem mereixedors de la confiança que han dipositat 
els ciutadans de Catalunya en nosaltres durant aquesta legislatura i siguem 
capaços de donar una resposta adequada a les seves expectatives. I, per tant, 
en aquest sentit els tres regidors de Convergència i Unió de Caldes de Montbui 
ens posem a disposició de la ciutadania i a favor de que es produeixi aquesta 
consulta, gràcies.” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“És que no puc, no puc més que repetir les paraules que ens acaba de dir, “que 
es posin al costat de la democràcia” senyor Solé! A veure, jo ara faré la 
intervenció que tenia prevista pel punt i el que calgui, però és que, a part 
d’altres, no sé, moments històrics o l’antropologia o la història es pugui 
demostrar, jo conec democràcia i dictadura, no sé a quin costat ens posa a 
nosaltres, però jo crec que nosaltres hem estat i estem al costat de la 
democràcia, sempre. 
Bé, ara entraré en la moció perquè em sembla que era un atac gratuït posar-
nos fora del sistema democràtic. Però bé, a vegades li surten aquestes coses i 
què hi vols fer, oi?  
A veure, avui el que fem en aquest plenari és votar una moció que s’adhereix a 
una declaració que va aprovar el Parlament de Catalunya. Una declaració que 
parla de transparència, diàleg, participació, cohesió social. Malgrat nosaltres, 
no, el meu grup no hem participat en la redacció, estem segurs que creiem més 
amb el contingut d’aquesta declaració que moltes persones que hi ha participat 
i han votat. Quan llegim cohesió social i veiem alguns que ho han votat 
pensem, bé, s’ha de dir una mena de cosa perquè dius: “síi, es nota amb les 
polítiques que porten a terme allà on governen, que creuen en la cohesió 
social, que creuen en el diàleg, que creuen en la transparència, que creuen en 
la participació, en la legalitat, en la legalitat sobre tot últimament ho veiem molt 
per la televisió. Ara nosaltres davant d’aquesta moció no podem fer altre cosa, 
com a grup municipal socialista que votar-hi a favor, gràcies.” 
 
Pren la paraula la senyora Romano: 
“Bé, com ja sap senyor alcalde, nosaltres no valorem les mocions que no són 
municipals, però clar, cada cop costa més, eh!  
Clar, jo no entenc, és que no entenc una declaració de sobirania, quan miro un 
Estatut que fa poc temps vam estar lluitant per aconseguir un Estatut, l’Estatut 
perfecte, i el tema de sobirania en el nostre Estatut ja no hi és.  
Llavors, la ciutadania té dret a dir si volen ser sobirans o no a Catalunya? 
Perquè vostès el que estan fent és vendre, no sé què venen.  
Els interessa el dret a decidir quan els interessa, però quan no els interessa 
callem, perquè el dret  a decidir a l’àmbit municipal també estaria molt bé, eh! 
Portar-lo a terme, també als ciutadans de Caldes els hi agradaria votar i decidir 
moltes coses del poble. Però no em vull allargar, perquè vostès saben el que jo 
votaré, saben el que jo penso i el que sí em queda clar és que des del govern 
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de la Generalitat, especialment Convergència i Unió, per fer una mica d’història 
eh! Se’n va de vacances al juliol i encara no ha tornat. Va estar en els actes de 
la Diada, després es va dedicar a les eleccions i ara declaració de sobirania. I 
dels problemes dels Catalans, res de res. No se’n parla ni a la televisió ni 
enlloc. Només tenim a Catalunya el senyor Mas i el senyor Junqueras “duro” 
que “duro” amb la sobirania i això no ens portarà enlloc, senyor alcalde. El meu 
vot serà contrari, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“Molt bé, el dret d’autodeterminació dels pobles, cosa que defensem des de 
sempre, és una qüestió democràtica fonamental. En aquests moments que 
s’han esgotat les relacions amb l’Estat Espanyol, no ens queda més remei i a 
més és la voluntat expressada majoritàriament al Parlament i que estic 
convençut que aquesta majoria s’ampliarà, i de que volem un nou estat, un 
estat propi. Volem un estat propi per construir un nou estat de les coses. Un 
nou estat molt resumidament amb cohesió social, sense corrupció, i amb més 
democràcia. I això al meu entendre és bastant igual si aconseguim això, fer-ho 
en un estat federal, confederal o independent, inclús diria més, igual fer-ho amb 
estat o sense. La qüestió és anar cap aquí. Per tant, el meu vot també serà 
favorable a la moció.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, moltes gràcies, doncs passem a la votació.”            
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament per majoria absoluta  [16 vots 
favorables dels membres del grup municipal d’ERC (10); de CIU (3); del PSC 
(2); i d’ICV-EUiA (1), i 1 vot en contra del PPC (1)] aprova la moció següent: 
 
    
El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat 
democràticament la voluntat d’autogovernar-se, amb l’objectiu de millorar el 
progrés, el benestar i la igualtat d’oportunitats de tota la ciutadania, i per 
reforçar la cultura pròpia i la seva identitat col·lectiva.  
 
L’autogovern de Catalunya es fonamenta també en els drets històrics del poble 
català, en les seves institucions seculars i en la tradició jurídica catalana. El 
parlamentarisme català té els seus fonaments en l’Edat Mitjana, amb les 
assemblees de Pau i Treva i de la Cort Comtal.  
 
Durant tot el segle XX la voluntat d’autogovernar-se de les catalanes i els 
catalans ha estat una constant. Malgrat les dificultats històriques, és a dir, tots 
els intents de recuperar les institucions i l’autogovern de Catalunya 
(Mancomunitat de Catalunya, proclamació de la Segona República espanyola) i 
totes les actuacions autoritàries que han abolit els avenços desitjats (dictadura 
de Primo de Rivera, dictadura del general Franco), el poble de Catalunya ha 
lluitat contra les resistències que han limitat la democràcia a casa nostra. Una 
de les fites de la lluita per la llibertat és la creació de l’Assemblea de Catalunya 
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l’any 1971, prèvia a la recuperació de la Generalitat, amb caràcter provisional, 
amb el retorn el 1977 del seu president a l’exili. En la transició democràtica, i en 
el context del nou sistema autonomista definit  per la Constitució espanyola de 
1978, el poble de Catalunya aprovà mitjançant referèndum l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya el 1979, i celebrà les primeres eleccions al 
Parlament de Catalunya el 1980. 
 
En els darrers anys, en la via de l’aprofundiment democràtic, una majoria de les 
forces polítiques i socials catalanes han impulsat mesures de transformació del 
marc polític i jurídic. La més recent, concretada en el procés de reforma de 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya iniciat l’any 2005. Les dificultats i negatives 
per part de les institucions de l’Estat espanyol, entre les quals cal destacar la 
Sentència del Tribunal Constitucional 31/2010, comporten una negativa radical 
a l’evolució democràtica de les voluntats col·lectives del poble català dins de 
l’Estat Espanyol i crea les bases per una involució en l’autogovern.  
 
El poble de Catalunya ha expressat de diverses formes la voluntat de superar 
l’actual situació de bloqueig en el si de l’Estat Espanyol. La manifestació del 
passat 11 de setembre sota el lema “Catalunya nou Estat d’Europa” va ser una 
expressió del rebuig de la ciutadania envers la manca de respecte a les 
decisions del poble de Catalunya.  
 
Després de l’aprovació, el 27 de setembre de 2012 i per part del Parlament de 
Catalunya, de la resolució 742/IX que constatà la necessitat que el poble de 
Catalunya pogués determinar lliurement i democràticament el seu futur 
col·lectiu mitjançant una consulta, i atenent el resultat de les eleccions del 25 
de novembre al Parlament de Catalunya, aquest Parlament, reunit en la 
primera sessió de la X legislatura el 23 de gener de 2013 va aprovar una 
Declaració de Sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya. 
 
Davant la transcendència del moment històric i conscients de la responsabilitat 
que també té el món local en aquest procés, els grups municipals d’ERC  i de 
CiU proposen al ple l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER. Manifestar l’adhesió de l’Ajuntament de Caldes de Montbui a la 
Declaració de Sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya, que diu el 
següent: 
 

D’acord amb la voluntat majoritària expressada democràticament per 
part del poble de Catalunya, el Parlament de Catalunya acorda iniciar 
el procés per fer efectiu l’exercici del dret a decidir per tal que els 
ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguin decidir el seu futur 
polític col·lectiu, d’acord amb els principis següents: 
 
- Sobirania. El poble de Catalunya té, per raons de legitimitat 
democràtica, caràcter de subjecte polític i jurídic sobirà. 
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- Legitimitat democràtica. El procés de l’exercici del dret a decidir 
serà escrupolosament democràtic, garantint especialment la pluralitat 
d’opcions i el respecte a totes elles, a través de la deliberació i diàleg 
en el si de la societat catalana, amb l’objectiu que el pronunciament 
que en resulti sigui l’expressió majoritària de la voluntat popular, que 
en serà el garant fonamental del dret a decidir.  
 
- Transparència. Es facilitaran totes les eines necessàries perquè el 
conjunt de la població i la societat civil catalana tingui tota la 
informació i el coneixement precís per a l’exercici del dret a decidir i 
es promogui la seva participació en el procés. 
 
- Diàleg. Es dialogarà i es negociarà amb l’Estat espanyol, les 
institucions europees i el conjunt de la comunitat internacional. 
 
- Cohesió social. Es garantirà la cohesió social i territorial del país i la 
voluntat expressada en múltiples ocasions per la societat catalana de 
mantenir Catalunya com un sol poble.  
 
- Europeisme. Es defensaran i promouran els principis fundacionals 
de la Unió Europea, particularment els drets fonamentals dels 
ciutadans, la democràcia, el compromís amb l’estat del benestar, la 
solidaritat entre els diferents pobles d’Europa i l’aposta pel progrés 
econòmic, social i cultural.  
 
- Legalitat. S’utilitzaran tots els marcs legals existents per fer efectiu 
l’enfortiment democràtic i l’exercici del dret a decidir. 
 
- Paper principal del Parlament. El Parlament en tant que la institució 
que representa el poble de Catalunya té un paper principal en aquest 
procés i per tant s’hauran d’acordar i concretar els mecanismes i les 
dinàmiques de treball que garanteixin aquest principi. 
 
- Participació. El Parlament de Catalunya i el Govern de la 
Generalitat han de fer partícips actius en tot aquest procés el món 
local, i el màxim de forces polítiques, agents econòmics i socials, i 
entitats culturals i cíviques del nostre país, i concretar els 
mecanismes que garanteixin aquest principi.  
 
El Parlament de Catalunya encoratja al conjunt de ciutadans i 
ciutadanes a ser actius i protagonistes d’aquest procés democràtic de 
l’exercici del dret a decidir del poble de Catalunya.  

 
SEGON. Fer arribar aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya. 
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9.2 MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC PER 
DEMANAR LA CONTINUÏTAT DEL FINANÇAMENT DEL SERVEI LOCAL DE 
TELEASSISTÈNCIA. 
 
L’alcalde llegeix literalment la moció. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Passo la paraula al grup socialista com a grup que ha presentat la moció, 
senyora Coll” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“Gràcies, m’ha fallat, pensava que allò que ens ha dit al respecte de que estem 
fora de la democràcia faria el gest de dir que potser s’havia excedit amb les 
paraules, però bé. 
 
En tot cas entrem a la moció que presentem respecte al servei local de 
teleassistència. Quan diu el  31 de desembre d’enguany, entenc que quan ho 
vam redactar encara era 2012 o sigui que ja ha entrat en vigor aquest canvi, no 
estem parlant del 30 de desembre del 2013 sinó del 2012. 
 
Aquelles persones que coneguin el servei de teleassistència sabran que tot i 
ser un servei senzill, un servei tecnològic d’atenció a domicili a les persones 
depenents, és un servei de gran utilitat per moltes persones, sobretot persones 
grans que estan moltes hores soles o sempre soles en el domicili i que això en 
algunes ocasions els pot haver salvat la vida només el fet de poder activar una 
alarma a distància i l’atenció que això comporta. 
 
La posada en marxa d’aquest servei era pràcticament exemplar, no? Vinculava 
moltes administracions, institucions que es posaven d’acord per atendre més i 
millor als ciutadans depenents del nostre territori. 
Unilateralment doncs aquest desembre decideix l’IMSERSO sortir d’aquest 
acord i, per tant, deixa als que estan prestant el servei de la mà de Deu, 
diguem, i que hagin d’assumir el cost total de la teleassistència.  
Amb la qual cosa el que fem amb aquesta moció, a part de manifestar la utilitat 
que suposa la implantació del servei local de teleassistència per a moltes 
persones, que els hi dóna una cobertura i una atenció assistencial que els hi és 
en molts casos fonamental, el que posem de manifest també la necessitat de 
que es mantingui el finançament que fins ara es feia des de l’IMSERSO. 
Creiem que a Caldes es va decidir que els usuaris assumissin el cost, encara 
hauran d’assumir més si desapareix o possiblement puguin haver d’assumir 
més si desapareix part d’aquest finançament.  
En tot cas l’objectiu de presentar aquesta moció és manifestar aquesta 
necessitat de servei i per altra banda demanar-ne el finançament compartit, 
gràcies.” 
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Pren la paraula el senyor Pineda: 
“Gràcies senyor alcalde. El servei de teleassistència és una prestació important 
de la cartera de serveis socials ja que aporta molta tranquil·litat a un col·lectiu 
que és realment vulnerable. Al nostre entendre hem de procurar que tots 
aquells que el necessitin i no puguin costejar-lo doncs que en puguin fer ús.  
És un bon moment aquest per recordar que a principis de l’any 2000 la 
teleassistència va ser oferta als ajuntaments de forma gratuïta, el cost del 
servei era assumit per altres administracions: el Ministerio, la Generalitat, la 
Diputació i des de ja fa uns anys aquesta situació de gratuïtat va desaparèixer 
assumint part del cost les administracions locals.  
Es tracta doncs d’un servei més que han hagut d’anar assumint els 
ajuntaments sense que arribés el corresponent finançament. Hem de 
reconèixer però que no ens estranya una nova retallada de l’Estat Espanyol i ja 
en van unes quantes i en això Catalunya comença a ser-ne especialista. 
 
Aquesta vegada però la Diputació, s’ha de dir, ha reaccionat molt 
encertadament i ha renegociat el cost del servei amb una important rebaixa del 
preu. D’aquesta forma podem dir que l’increment no afectarà significativament 
ni als usuaris ni a l’administració local. A l’Ajuntament, no obstant això, aquesta 
situació no pot continuar així, està clar, des d’Esquerra Republicana ho tenim 
clar. Volem prendre les nostres pròpies decisions i com que volem decidir el 
nostre propi futur, per això hem donat suport també en aquest plenari a la 
Declaració de sobirania del poble de Catalunya. Dit això el grup municipal 
d’Esquerra Republicana votarà a favor d’aquesta moció.” 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“No, només vull manifestar que votarem a favor d’aquesta moció. També vull 
complementar una informació que ha donat el regidor, que no només la 
Diputació de Barcelona ha renegociat aquest cost, sinó que ha augmentat la 
seva, el seu pressupost en aquest projecte de teleassistència pel 2013 amb un 
26’8% i només, segurament és insuficient, però sí que és la mostra que les 
nostres administracions, les que són més properes, als nostres ciutadans i la 
nostre realitat nacional doncs són les que fan l’esforç més important per donar 
resposta a les persones del nostre país, gràcies.” 
 
Pren la paraula la senyora Romano: 
“Bé, la noticia de que l’INSERSO deixés el programa de teleassistència 
domiciliaria, la veritat és que és una mala noticia. El que sí està clar és que si 
allà ens retallen, doncs aquí tenim les nostres administracions que són les que 
hem de tirar endavant Catalunya, no? Com bé ha dit la regidora de 
Convergència, la Diputació ja s’està posant en marxa, la Diputació a dia d’avui 
encara hi ha persones del Partit Popular, a partir de no sé quan, ja no.  
Entenem que la Diputació ha estat funcionant molt bé pels ens locals 
últimament, vostès ho podran dir com equip de govern. Crec que la Diputació 
ha tingut una feina conjuntament amb tots els ajuntaments locals molt positiva 
últimament i això és d’agrair i el que hem de fer és donar continuïtat a aquest 
servei en els ajuntaments i augmentar també els diners cap aquesta partida 
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perquè aquesta teleassistència no faci fallida a Caldes, que és un servei que 
funciona molt bé actualment. I, per tant, nosaltres en aquest cas també votarem 
a favor de la moció, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“Assumeixo en la seva integritat el text de la moció, no tinc res més a dir” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, doncs votem 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); d’ICV-EUiA (1); i del PPC (1) ] aprova la moció següent: 
 
 
   L’any 2005, la Diputació de Barcelona subscrivia un conveni de col·laboració 
entre l’IMSERSO, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), i 
les administracions locals, que permetia la concreció del servei de 
teleassistència. Un servei que permet que les persones dependents, ja sigui 
per qüestió de cicle vital i/o de discapacitat, puguin conservar la seva 
autonomia personal, vivint a les seves llars i sense renunciar a les seves xarxes 
familiars i socials, mitjançant un dispositiu d’alarma que s’activa en cas 
d’emergència o necessitat.  
 
 
Aquesta col·laboració interadministrativa, tant en la gestió del servei com en el 
finançament del mateix (28.38% IMSERSO, 29.62% Diputació de Barcelona, i 
42% administracions locals) ha permès la viabilitat d’una prestació essencial 
per la vida de les persones dependents. Prestació que ha anat incrementant-se 
paulatinament en la demarcació de Barcelona, passant de 4.868 serveis l’any 
2005 a 51.046, l’any 2009, i a més de 61.000 serveis a l’actualitat. Aquest 
increment exponencial de 2005 a 2009, es deu a la implementació tant de la 
Llei 12/2008 de Serveis Socials, com de la Llei 39/2006 de Promoció de 
l’Autonomia Personal i Atenció a la Dependència, ambdues liderades pels 
governs del PSC i PSOE respectivament. 
 
Com mostren les dades, la corresponsabilitat ha estat la clau de l’èxit en la 
prestació d’ aquest servei, motiu pel qual és preocupant que la Direcció 
General de l’IMSERSO hagi comunicat oficialment que a partir del 31 de 
desembre d’enguany, posa fi al “Programa de Teleassistència Domiciliària”, i 
que per tant la Diputació de Barcelona i les pròpies administracions locals 
hauran de fer front al 29% de finançament que, fins ara, assumia l’IMSERSO, el 
que dificultarà, encara més, l’equilibri pressupostari de les arques municipals.  
 
Per tot l’exposat fins ara, el Partit dels Socialistes de Catalunya proposa al Ple 
de l’ajuntament l’aprovació dels següents acords: 
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PRIMER. Manifestar la conformitat de l’Ajuntament de Caldes de Montbui amb 
la implantació del Servei Local de Teleassistència, atès que aquest és un servei 
que dóna cobertura al dret a l’atenció assistencial de les persones dependents, 
que es troben en una situació d’especial vulnerabilitat. 
 
SEGON. Expressar el convenciment que el model de cooperació i de 
cofinançament interadministratiu (IMSERSO, FEMP, Diputació de Barcelona i 
administracions locals) ha possibilitat la viabilitat del servei de teleassistència, i 
que per tant ha de tenir continuïtat en els termes i condicions fixades fins el 
moment, ja que les administracions locals no poden continuar assumint un 
increment en la prestació de serveis, sense que aquesta vagi acompanyada de 
finançament.  
 
TERCER. Exigir al Govern de l’Estat que mantingui la corresponent aportació 
pressupostària vers el Servei Local de Teleassistència, ja que aquest ha de ser 
un servei bàsic i essencial de la cartera de serveis dels serveis socials 
municipals.  
 
QUART. Fer arribar aquest acord al Govern de l’Estat, a la Generalitat de 
Catalunya, a l’IMSERSO, a la FEMP i a la Diputació de Barcelona.    
 
 
9.3 MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC PER 
ASSEGURAR EL SUPORT A LES PERSONES ATURADES MITJANÇANT 
PRÒRROGA DEL PROGRAMA PREPARA.  
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Sí, sí, endavant, endavant, digui” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“No, és molt breu, és simplement que havíem valorat la possibilitat de retirar la 
moció, el que passa que no estem d’acord amb el tipus de prorroga que s’ha fet 
i, per tant, malgrat és cert que des de que vam presentar la moció a dia d’avui, 
s’ha fet una prorroga del programa “Prepara” volem mantenir la moció perquè 
és una reafirmació de la necessitat de que aquestes polítiques tirin endavant i 
tinguin en compte altres col·lectius que ara noi es tenen en compte, ja està.”   
 
L’alcalde llegeix literalment la moció. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Senyora Coll” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“Gràcies, bé, crec que la moció explica bastant el que fem i que malgrat hi ha 
coses que ja s’han produït, entenem que no donen resposta a totes les 
necessitats, no? Al excloure els joves, al dir que només estarà vigent mentre el 
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atur estigui per damunt del 20% creiem que encara que estigui al 19 no es pot 
dir que la gent no treballa perquè no vol. Entenem que hauríem de baixar 
aquesta franja que s’ha marcat en el 20% d’atur, no? I de tota manera volem 
mantenir la moció com a reafirmació de la necessitat d’aquestes polítiques de 
suport a les persones que en aquest moment estan aturades i que no tenen 
possibilitat de trobar feina, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, senyora Aznar” 
 
Pren la paraula la senyora Aznar: 
“Hola, bona nit a tothom, quan el dret al treball esdevé un privilegi que 
desafortunadament cada vegada gaudeixen menys ciutadans; quan estem 
patint els efectes nefastos i malèvols d’una reforma laboral que només 
afavoreix la destrucció de llocs de treball; quan el número d’aturats de l’Estat 
Espanyol posa en perill la viabilitat econòmica i social del esmentat estat; quan 
les retallades en polítiques actives d’ocupació es produeixen de manera 
salvatge i sistemàtica any rere any; quan centenars de milers de persones 
sense feina queden completament desprotegides cada dia que passa sense 
gaires esperances d’inserció laboral; quan la taxa d’atur juvenil és històricament 
el doble de la mitjana del total d’aturats; quan els joves no poden pensar en un 
futur ni tan sols proper per manca d’oportunitats laborals; quan els autònoms i 
les petites i mitjanes empreses han de tancar perquè l’estat no els hi possibilita 
ajuts que els hi doni eines per poder combatre la crisi; quan les nostres vides 
es veuen tenallades per la por a la incertesa del futur; quan els bancs ens 
converteixen en números de colors variables, quan l’habitatge deixa de ser un 
dret i es converteix en un luxe. 
Quan tot això passa en un estat governat per la dreta menys social d’Europa, 
que espolia sistemàticament la nació catalana desarmant-la en la seva 
capacitat de lluita contra la crisi, i que vol tallar les aspiracions del nostre poble 
a decidir sobre el seu propi destí... només ens queda una única sortida, l’estat 
propi. 
Perquè és un fet evident que les gestions ajustades i dimensionades a la 
realitat d’un territori, tant a nivell nacional com social, fan possible que ens 
podem plantejar un altre horitzó per poder tenir així una esperança de lluitar 
contra tots aquests fets, que deixa la nostra societat en una situació de total 
indefensió.  
El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya  recolza la moció que 
presenta el grup municipal del PSC per assegurar el suport a les persones 
aturades mitjançant prorroga del programa PREPARA, l’adopció de mesures 
contra l’atur juvenil i de suport als desocupats més vulnerables i garantir un 
servei públic d’ocupació de qualitat.”    
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, senyora Taulats” 
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Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Molt bé, moltes gràcies, nosaltres votarem a favor d’aquesta moció, només 
volíem expressar que compartim el fet que segurament s’han de posar més 
recursos com demana la moció i que la solució que s’ha adoptat no és suficient. 
Però també voldríem fer una mica d’autocrítica perquè en els últims anys tots 
en un lloc o altre hem estat governant i les xifres que hi ha sobre la taula d’atur, 
i, per tant, la incapacitat de generar ocupació és una cosa que hauríem de 
valorar i de reconsiderar, perquè hauríem de donar resposta immediata en 
aquesta situació. Per tant, crec que és bo que també fem una certa autocrítica 
de les nostres propostes i de les nostres iniciatives per donar resposta a les 
necessitats de la societat, gràcies.” 
 
Pren la paraula la senyora Romano: 
“Bé, en aquest cas, clar aquesta moció arriba tard senyora Coll, la pròrroga que 
vostè demana en la moció ja està feta, ara sembla ser que a vostè no li sembla 
bé el que diem allà, sinó vostè també ho variaria.  
M’agradaria saber què va fer el Partit Socialista quan ens van deixar els 
números amb l’atur que ens van deixar, amb el tant per cent que ens van 
deixar, vull dir, si ara els hi sembla que el 20% no és prou, si vol el 19, el 18, la 
veritat que aquesta moció com ja he dit al principi, aquesta prorroga ja s’ha fet. 
Entre  tots hem d’intentar ajudar als aturats i que aquestes xifres baixin al més 
ràpid possible. Però el que no pot ser és presentar una moció que és que ja 
està prorrogat el que vostè demana. Per què presentem un altre...? Què votem 
la pròrroga? O què votem? Perquè la pròrroga ja està feta. Què votem que no 
vol el 20%? Què vol que estiguem al 18%? Va senyora Coll, això no crec, és 
que és un “sinsentido” si m’entén senyora Coll, un sense sentit a Catalunya. 
Clar és que clar, anem sentint que parlem de xifres d’atur, però aquí ens tornen 
a posar que independència ...  que, en el tema de la moció eh! i és una moció 
que està passada, perquè la pròrroga que vostè demana a la moció ja està 
feta, llavors jo pregunto: què votem? Vull dir, què votem? Es que clar, una mica 
de serietat, estem parlant de gent en atur, d’unes xifres que fan vergonya i que 
tots plegats ens hauríem de posar una mica més seriosos en aquest tema, 
gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“Sí, assumeixo el text íntegra de la moció i quasi totes les intervencions.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, doncs votem la moció”   
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament per majoria absoluta [16 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); de CIU (3); del 
PSC (2); i d’ICV-EUiA (1), i 1 abstenció de la representant del PPC (1)] aprova 
la moció següent: 
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MOCIÓ per assegurar el suport a les persones aturades mitjançant 
PRORROGA del PROGRAMA PREPARA, l’adopció de mesures contra l’atur 
juvenil i de suport als desocupats més vulnerables i garantir un servei públic 
d’ocupació de qualitat. 
 
D'acord amb el que preveu el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, el Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament de 
Caldes de Montbui desitja sotmetre a la consideració del Ple la següent  
 
MOCIÓ: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS  
 
L'atur és el principal problema dels catalans i catalanes. L’any 2012 ha tancat 
amb 37.712 persones aturades més (+5,23%) i 125.216 persones afiliades 
menys a la seguretat social (-4,14%).  
 
L'actuació dels governs, tant de l’Estat com de la Generalitat, agreuja dia a dia 
aquest problema i les seves conseqüències són cada vegada més negatives 
per a la ciutadania, cada nova previsió del govern estableix un nou rècord 
persones aturades. 
 
L'atur puja i la cobertura per desocupació ha baixat del 70% al 63%, que a 
Catalunya significa 210.420 persones que han esgotat totes les prestacions.  
 
La reforma laboral, aprovada pel Govern del Partit Popular amb el suport de 
CIU, basada en abaratir i facilitar l'acomiadament en temps de crisi, està 
provocant una sagnia insuportable en termes d'ocupació. 
 
A més, en contra de les recomanacions del Consell Europeu, els Pressupostos 
Generals de l'Estat han significat una retallada dràstica de les polítiques actives 
d'ocupació, especialment les transferències a Catalunya, amb una reducció del 
34% dels recursos respecte 2012, que ja es va reduir a l’entorn del 58%. 
 
Aquestes retallades signifiquen la pràctica supressió de les polítiques d’ajut i 
acompanyament a les persones aturades en la recerca d’una nova feina, ja que 
afecten els programes d’orientació, formació i requalificació. 
 
Per altra banda, el Reial decret-Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per 
garantir l'estabilitat pressupostària de foment de la competitivitat cercena de 
forma descomunal la protecció dels aturats en suprimir subsidis especials per 
als majors de 45 anys, en elevar l'edat de 52 a 55 anys, i en expulsar de la 
Renda Activa d'Inserció a pràcticament el 90% dels seus beneficiaris. 
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Centenars de milers de persones aturades es veuran sense protecció alguna 
en els propers mesos. 
 
Per últim, l'aprovació del Reial Decret-llei 23/2012, de 24 de agost, pel que es 
prorroga i reestructura el programa Prepara de requalificació professional de 
les persones que esgoten la seva protecció per desocupació, ha significat per 
una banda una lleugera millora en l'import a percebre per les persones 
aturades amb 3 o més persones al seu càrrec, però per altra banda n'exclou 
l'accés a bona part de les persones aturades que fins ara hi tenien dret, 
penalitzant greument els joves i els més vulnerables que, en no poder fer-se 
càrrec del seu habitatge, han hagut de tornar a viure amb els seus progenitors, 
la qual cosa està significant una sobrecàrrega per a la ja migrada economia 
familiar.  
 
Igualment, les polítiques en matèria d'ocupació i protecció social 
desenvolupades pel govern de la Generalitat també estan significant una baixa 
cobertura de les persones més vulnerables i dels aturats i aturades sense cap 
prestació:  
 
-Les restriccions en l'accés al programa de Renda Mínima d'Inserció, així com 
el retard en el reconeixement de la prestació.  
 
-La reducció de la plantilla del Servei d'Ocupació de Catalunya, que significa a 
partir de gener que les OTG no podran fer moltes accions d'orientació i suport a 
la recerca de feina a les persones aturades, per tant, no podrà donar sortida als 
requeriments que estableix el programa Prepara.  
 
Per tot això, les polítiques tant del govern de l'Estat com de la Generalitat estan 
abocant Catalunya a un alt risc de fractura social: més atur, menys protecció, 
menys drets, i contra tota recomanació comunitària, menys polítiques actives 
per afavorir l'ocupabilitat i la protecció de les persones aturades.  
 
En aquest context la continuïtat del programa PREPARA tal com estava 
concebut en el Reial decret-Llei 1/2011 és una necessitat de primer ordre. 
Aquest programa ha mostrat llargament la seva eficàcia i ha propiciat la millora 
de l'ocupabilitat de més de 450.000 aturats. Aquest programa es basa en una 
combinació de mesures actives d'orientació, formació i requalificació al mateix 
temps que facilita una ajuda de renda a la persona aturada i acaba sent l’única 
font de subsistència dels ciutadans que esgoten la desocupació i que no tenen 
gens més que aquests 400€ per poder subsistir. 
Per tot això, el Grup Socialista de l'Ajuntament de Caldes de Montbui presenta 
per a la seva aprovació pel Ple Municipal, la següent MOCIÓ instant a la 
Generalitat de Catalunya a: 
 
1. Negociar urgentment amb el Govern de l'Estat perquè prorrogui el programa 

de requalificació professional de les persones que esgotin la seva prestació 
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d’atur (Prepara), tal com estava regulat en el Reial Decret-Llei 1/2011, per a 
sis mesos més a partir del mes de febrer de 2013.  

Així mateix, perquè se'n faci l'ampliació pressupostària per tal de dotar el 
programa d'estabilitat, amb la finalitat de garantir la transició a l'ocupació, 
aconseguir una major coordinació entre les polítiques actives d'ocupació i 
les ajudes econòmiques d'acompanyament i evitar l'exclusió social.  
 

2. Emprendre mesures per combatre l'atur juvenil i posar en marxa programes 
urgents d'ocupació específics per a les persones joves excloses de l’actual 
programa Prepara i que continuen tenint grans dificultats per trobar feina, 
així com per als col·lectius més vulnerables. 

 
3. Garantir que el servei d’ocupació públic pugui donar suport de qualitat a 

totes les persones aturades en la seva tasca de cerca d’ocupació,  donant 
continuïtat laboral a tota la plantilla del SOC que realitza atenció a les 
persones en situació d’atur a Catalunya. 

 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Seguidament hi havia una moció presentada per el grup municipal socialista 
també de rebuig a les taxes en l’àmbit de l’administració de justícia, però just 
abans de començar el Ple hem parlat amb els portaveus de si els hi sembla bé 
retirar aquesta moció i posar-hi en el seu lloc una que ens va fer arribar el 
Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers que diu pràcticament el mateix i que 
no sé, és a dir, les mocions les hem de presentar els grups polítics, per tant, 
m’haurien de dir qui subscriu la presentació d’aquesta moció. Nosaltres com 
Esquerra la subscrivim, vostès com a Socialistes també, senyor Olóndriz? 
També? Tothom? Per tant,  qui la presenta? Quins grups la presentem? 
D’acord, per tant, és una formalitat, ho sento, és una tonteria però s’ha de fer 
així. La presenta el Partit dels Socialistes de Catalunya i Esquerra Republicana 
de Catalunya.”  
 
 
9.4 MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC I D’ERC 
DE REBUIG A LA LLEI 10/2012, DE 20 DE NOVEMBRE, PER LA QUAL ES 
REGULEN DETERMINADES TAXES EN L’ÀMBIT DE L’ADMINISTRACIÓ DE 
JUSTÍCIA. 
 
Aquesta moció es presenta al Ple transsaccionada respecte al text que va estar 
informat per la Comissió Informativa de data 24 de gener de 2013. 
 
L’alcalde llegeix literalment la moció. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“En aquest cas passarem la paraula a la senyora Coll” 
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Pren la paraula la senyora Coll: 
“Gràcies, bé en tot cas nosaltres havíem presentat un text diferent que ve a dir 
el mateix, és a dir que per nosaltres la importància de portar aquest tema en el 
plenari no era tant pel contingut que l’haguéssim redactat nosaltres, sinó el fet 
de posar de manifest el nostre total rebuig a la imposició d’aquestes taxes 
judicials.  
Sé que per moltes persones quan senten parlar d’això diuen: Bé, això amb mi 
no va, perquè jo als jutjats, jo a aquestes coses no hi vaig. La veritat és que el 
dia que li toqui anar, que és possible que al llarg de la vida per qualsevol cosa 
hagi o l’interessi d’anar als jutjats per reclamar els seus drets, doncs és molt 
probable que no pugui, o que el fet d’anar-hi li costi més que el que pugui anar 
a reclamar, no? Perquè aquesta quota tributària que es fixa, es fixa per 
actuació judicial i a part la quota variable que va lligada a la quantia del 
procediment.  
Aquesta quota no la tenen el límit de progressivitat, és a dir, tant pagarà una 
família perquè a partir d’una unitat familiar que ingressin 1.100 euros al mes,      
que podem dir: Hi ha molta gent per sobre en aquests moments. Però tampoc 
podem entendre que una unitat familiar que ingressi això no és que siguin rics, 
oi? Tindran que pagar la mateixa taxa que una multinacional per el mateix 
procediment, és a dir, que no es té molt en compte les possibilitats dels 
ciutadans d’exercir, d’acudir a la justícia, no? 
En l’àmbit laboral, que és un dels àmbits on la gent normal de carrer a vegades 
ha d’anar per reclamar els seus drets, amb la nova regulació serà obligatori 
pagar per recorre una sentència desfavorable.  
És a dir, que un treballador acomiadat haurà de preveure una taxa per recorre 
una generació de subsidi d’atur o la qualificació d’incapacitat contra la 
Seguretat Social. Per tant, potser no podrà fer-se càrrec d’aquests diners. O en 
el àmbit administratiu per exemple és desproporcionat; és a dir, que per recorre 
qualsevol multa de trànsit el que hauràs de pagar com a taxa serà molt superior 
al que tu puguis recorre sobre aquella multa de trànsit, per tant, no tindrà sentit 
recorre una multa que poden haver-te imposat i que creguis que no sigui justa, 
si el que has de pagar com a taxa està molt per sobre  del que suposa l’import 
de la pròpia multa.  
Entenem que amb això, amb aquesta imposició de taxes judicials al que es va 
és en contra de les persones normals, que no podran assistir de cap manera a 
la justícia. Únicament quedaran els famosos de la tele, els rics, les 
multinacionals i la gent poderosa, perquè les famílies normals hauran de pagar 
unes taxes desproporcionades. I malgrat sembli lluny perquè normalment la 
gent és una cosa que no va cada dia, el dia que necessiti anar-hi no podrà, 
gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor Pineda: 
“Moltes gràcies, està clar que les taxes judicials espanyoles limitaran, 
impediran, l’accés a la justícia, per raons econòmiques, a la majoria de la 
població, provocant d’aquesta forma que només les persones amb alt poder 
adquisitiu i puguin tenir accés.  
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Són unes taxes desproporcionades i ho són des del principi, però també en 
segona instància, ja que la taxa en segona instància és molt més alta que la 
primera. Ja que es fixa una quota de 800 euros més, un altre cop el variable. I 
tot això tenint en compte que l’índex de revocacions de sentències de primera 
instància a segona instància està al voltant del 40%. Vull dir, són 
desproporcionades des de primera instància i de segona instància.  
Per tant, l’existència de la taxa fa molt més vulnerable al ciutadà i beneficia 
directament la morositat i l’incompliment contractual. 
Aquesta Llei espanyola a més a posat en directa col·lisió les taxes estatals i les 
catalanes, i generen, a més a més, un obstacle per l’exercici de la professió de 
l’advocacia. En aquest sentit hem de tenir en compte també que el Col·legi 
d’Advocats de Granollers va aprovar declarar persona “non grata” al Ministre de 
Justícia davant l’aplicació i aprovació del govern espanyol d’aquesta Llei, que 
fins i tot contradiu la pròpia Constitució Espanyola. 
Des del grup municipal d’Esquerra Republicana volem una justícia catalana que 
esdevingui un veritable servei públic i no una eina recaptatòria abusiva que 
castiga especialment als sectors ja excessivament estomacats per altres 
mesures del govern espanyol. Dit això votarem a favor d’aquesta moció, 
gràcies.” 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Res més a afegir als arguments perquè s’han dit tots i confirmar el nostre vot 
favorable a aquesta moció, gràcies.” 
 
Pren la paraula la senyora Romano: 
“Bé, no tinc res a dir, crec que aquest tema està en els tribunals, crec que els 
jutges són els que hauran de dir l’última paraula, per tant, el meu vot serà 
l’abstenció, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“Quan accedir a la justícia està ple d’obstacles, deixa de ser justícia. Quan la 
justícia només és pels poderosos deixa de ser justícia, per tant, votaré a favor 
d’aquesta moció.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, doncs fem la votació.” 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament per majoria absoluta [16 vots 
favorables dels membres del grup municipal d’ERC (10); de CIU (3); del PSC 
(2); i d’ICV-EUiA (1), i 1 abstenció del PPC (1)] aprova la moció següent: 
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Antecedents  
 
Que el passat 22 de novembre va entrar en vigor la Llei 10/2012, de 20 de 
novembre, que regula determinades taxes en l’àmbit de l’Administració de 
Justícia i de l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses. 
 
Després d’una tramitació de vertigen en el Parlament amb evident afany 
d’ocultació als ciutadans, el seu contingut constitueix una mostra més de la 
voluntat del Govern de portar a terme el desmantellament dels serveis públics 
essencials, qüestionant a la vegada l’exercici efectiu dels drets fonamentals. 
 
La Llei 25/1986, de 24 de desembre, de Supressió de les Taxes Judicials, va 
eradicar del nostre ordenament jurídic la figura de la taxa judicial, per propiciar 
que tots els ciutadans poguessin accedir a la justícia independentment de quina 
fos la seva situació econòmica o social. 
 
Mitjançant la contrareforma començada per l’actual Govern de l’Estat, aquest 
canvi normatiu tan radical es produeix sense haver acceptat cap proposta dels 
Grups Parlamentaris al llarg de la seva tramitació a les dues Càmeres, a 
l’estendre el pagament de taxes judicials a tota personal natural i jurídica, així 
com als àmbits jurisdiccionals civil, contenciós administratiu i social. 
 
Si bé el Tribunal Constitucional en STC 20/2012 de 16 de febrer de 2012 va 
considerar constitucional la reintroducció de la taxa feta per la Llei 53/2002, de 
30 de desembre, també va afirmar que “Aquesta conclusió general només 
podria veure’s modificada si es mostrés que la quantia de les taxes.../..., són 
tan elevades que impedeixen en la pràctica l’accés a la jurisdicció o l’obstacle 
en un cas concret en termes no raonables, atenent als criteris de la 
jurisprudència exposada en el fonament jurídic 7. No obstant, la quantia de les 
taxes no ha de ser excessiva, a la llum de les circumstàncies pròpies de cada 
cas, de tal manera que impedeixi satisfer el contingut essencial del dret de 
l’accés efectiu a la justícia” En conseqüència, les taxes no han d’impedir o 
obstaculitzar de manera desproporcionada l’accés a la jurisdicció. Recentment, 
el Sr. Manuel Cachón Cadenas, Catedràtic de Dret Processal de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, deia que “Si el legislador, mitjançant la imposició de 
taxes judicials o d’altra manera posa dificultats perquè un ciutadà que ha patit 
una lesió dels seus drets pugui accedir als Tribunals a demanar protecció, això 
significa que aquest legislador està afavorint a qui ha lesionat aquells drets. Per 
això, l’existència de taxes judicials fomenta la morositat i, en general, 
l’incompliment de les obligacions. En la manera en que un sistema de taxes 
judicials dificulti l’obtenció de tutela judicial, d’aquesta mateixa manera està 
beneficiant als que incompleixen les seves obligacions”. 
 
L’objectiu recaptatori que persegueix aquesta Llei, és desproporcionat respecte 
a la limitació del dret a l’accés a la justícia i pot convertir-se en un obstacle 
impeditiu per a l’obtenció de tutela judicial efectiva. 
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Per tot això, els grups municipals d’ERC i del PSC proposen el següent: 
 

ACORD 
 
Primer.- Davant aquesta Llei, objectiu recaptatori i desproporcionat amb la 
limitació del dret a la justícia, aquest Ajuntament insta al Govern d’Espanya a 
adoptar urgentment les mesures necessàries per excloure a les persones 
físiques com a subjectes obligatoris al pagament de taxes judicials i garantir 
que ningú vegi limitat el seu dret a l’accés a la justícia per no poder fer front al 
pagament de la taxa judicial. 
 
Segon .- Traslladar aquest acord al Ministeri de Justícia, a la Conselleria de 
Justícia de la Generalitat de Catalunya i al degà de l’Il.lustre Col.legi d’Advocats 
de Granollers.  
 
 
10. Resolucions de l’Alcaldia dictades des de l’última sessió ordinària. 
 
Des del número 1428, de data 7 de desembre de 2012, fins a l’últim decret de 
2012.  
 
Des del número 1, de data 3 de gener  de 2013, fins al número 39, de data18 
de gener de 2013. 
 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“HI ha algun aclariment per fer? No?  
 
 
11. Despatx ordinari 
 
12. Precs, preguntes i interpel·lacions 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Qui en té? Molt bé, senyor Olóndriz” 
 
Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“Els darrers trenta anys o més, la societat catalana especialment el col·lectiu de 
l’ensenyament, està treballant durament per millora la qualitat del mateix, 
especialment els que hem cregut i creiem en l’escola pública com a model 
d’escola per la qual apostar. A Caldes havíem arribat a una situació realment 
interessant, amb una forta escola pública, també amb la presència de l’escola 
concertada, però amb les darreres decisions de la Generalitat que retallen 
línees, que tanquen línees i que probablement tancaran escoles, amb pocs 
anys ens trobarem amb uns situació que no era ni molt menys la que estem 
tenint darrerament. Trobarem d’aquí a poc que la meitat de la població de 
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Caldes, la meitat de la població podrà accedir a l’escola pública i l’altra meitat 
ho haurà de fer a l’escola privada religiosa.  
Jo crec que això no forma part del meu model d’escola per Caldes, crec que 
tampoc forma part del model de molts dels que estem aquí, i per això, torno a 
reiterar com vaig fer en l’últim Consell Escolar que cal que tots els que creiem 
en l’escola pública i liderats per qui li toca -que ja sabem que és qui està al 
capdavant de l’Ajuntament-, fem un esforç col·lectiu polítics, societat, comunitat 
educativa perquè aquesta situació no esdevingui com està previst o si més no 
que es sàpiga que Caldes col·lectivament no vol arribar on està.  
No és cap retret a l’equip de govern, és un altre cop una proposta de 
col·laboració conjunta, però també la poso sobre la taula perquè l’agafeu i la 
tirem endavant. L’últim Consell Escolar vaig sentir a tu mateix, ens vam oferir a 
col·laborar per intentar que l’esdevenidor de l’escola pública,  i l’escola general 
en definitiva, fos millor. Caldria que féssim els passos que calguessin, que 
creguem convenients, que tots plegats anem a una en aquest tema. Aquesta és 
una, més que una pregunta una interpel·lació. 
 
La segona és una factura, sobre una factura que m’ha arribat a les meves 
mans, unes fotocopies, que a veure si entrem a llegir el contingut, no té molta 
importància perquè sembla que són d’un sopar que s’hauria fet per a gent que 
col·laborava amb la Festa Major. Suposo que tindrà una explicació i l’únic que 
us demano és l’explicació, eh? Hi ha unes salsitxes, uns biquinis, uns 
frankfurts, unes Coca Coles, vint cafès i suposo que el grup devia ser de vint, 
vint i cinc persones. El que em sorprèn és l’última línea d’aquesta factura i que 
crec que segur que té una explicació i que me la donareu, no?  
69 Red Bulls, jo la veritat crec que mereix una explicació que l’Ajuntament, ja 
direu 69 Red Bulls només són 186 euros, però crec que mereix una explicació 
de qui treballant, perquè segons la retenció de crèdit surten unes entitats que 
una segur que no se l’ha pres, perquè la Creu Roja en acte de servei segur que 
no s’ha pres 69 Red Bulls. No diré els altres, ni tampoc vull acusar a ningú,  
segurament alhora de signar tampoc es va llegir detingudament. Són els sopars 
d’aquell dia, però clar, sobta, i com que em sobta doncs ho pregunto.  
Si no hagués arribat a les meves mans aquesta factura ni em sobtaria ni ho 
preguntaria, però un cop m’arriba no puc dir “són 180 euros, li dono la volta i no 
té més importància” jo crec que té importància, té importància perquè segur 
que té una explicació. Em doneu la explicació i ja està, i si no té explicació és 
rectifica i també està, gràcies.” 
 
Pren la paraula la senyora Romano: 
“Bé, voldria fer una pregunta, sembla ser que el dijous passat va venir Seprona 
a l’Ajuntament de Caldes i ens agradaria que ens comentés el perquè. Perquè 
la gent està una miqueta alarmada, no? Veure dos persones vestides de 
Guardia Civil a l’Ajuntament doncs, corren les veus i crec que és important 
aclarir-ho. 
Llavors seguint una mica com el regidor d’Iniciativa. Nosaltres també veien 
unes factures ens hem sorprès, segurament té una explicació, eh senyor 
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alcalde? No voldria pas que vostè es pensi que jo li vaig a fiscalitzar ni molt 
menys aquestes factures, el que sí vull és una explicació. 
 
Hi ha dues factures exactament iguals, del mateix dia, diferent número de 
registre d’entrada, varia d’un número, un registre és el 009474 i l’altre és el 
009473, amb dos noms diferents, de persones diferents amb el mateix 
concepte, exactament el mateix, realització d’un estudi diagnosi de la realitat 
infantil adolescent i juvenil en medi obert a Caldes de Montbui, detecció de 
situació de risc. Son exactament iguals, amb la mateixa quantitat de diners però 
el que també m’estranya senyor alcalde és que no hi ha l’IVA.  
Nosaltres estem pagant factures sense IVA, perquè això està pagat i està la 
conformitat del regidor. Llavors clar, jo no, jo no, jo no, el import total són 
1.265’82 euros cada factura. Són la mateixa factura, DNI diferents, noms 
diferents i no hi ha retenció d’IVA, sí que hi ha la retenció de l’IRPF. com és 
obligatori, i clar, hi ha el consentiment del regidor de pagar això i això s’ha 
pagat i jo dic: -I l’IVA? Estem pagant factures sense IVA? No sé senyor alcalde. 
Més que res, és que jo sé que això té alguna resposta i espero que me la 
sàpiga donar. 
 
Una altra pregunta és sobre el tema dels treballadors de l’Ajuntament que van 
arribar a un acord signat, que va signar vostè, sembla ser que ara aquest acord 
no es pot tirar endavant perquè vostès diuen que és nul de ple dret. Jo no ho 
sé, jo no sé si un Decret signat o un acord signat d’un alcalde pot ser nul de ple 
dret quan la Llei ha estat variada posteriorment a la data? No ho sé? Hauríem 
de preguntar-ho al senyor secretari. M’agradaria saber quina és la situació 
perquè clar, representa que estan fent un nou horari, hi ha treballadors que 
estan fent nous horaris, bé, entenem que s’ha d’implantar la Llei però ens 
agradaria saber com està actualment la situació entre l’Ajuntament i els seus 
treballadors, moltes gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor Ortega: 
“Gràcies senyor alcalde,  bona nit, bé no tenia cap pregunta però arran de la 
intervenció de la regidora Romano tinc una. És que em tira de la llengua, és 
que no puc. En aquest Ple ens han demanat dues coses: primer el senyor 
alcalde que ens posem al costat de la democràcia, que ha quedat sobradament 
provat que sí, i vostè ens demanen que siguem seriosos, vostè, per demanar 
seriositat primer s’ha de ser un seriós, i en la primera moció dir que no afecta a 
Catalunya, la sobirania de Catalunya no afecta a Caldes, això no és seriós. Miri 
l’acta, miri l’acta, vostè ho ha dit, això sí que no és seriós.” 
 
Pren la paraula la senyora Romano 
“Que no afecta a Caldes la sobirania no ho he dit eh!  bé, ho vaig a buscar que 
ho he llegit.” 
 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, gràcies, a veure, a qui li toca ara? Senyora Coll” 



 

59 
 

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 la senyora Coll: 
“No, en tot cas només era per preguntar vist aquest conveni, bé, aquest acord 
que hi ha amb les entitats bancàries dels pisos que tenen, i l’estat perquè 
aquests habitatges es posin en lloguer social, etc. la meva pregunta és si 
l’Ajuntament s’adherirà a aquest conveni, per tant entrarà en aquest procés en 
que els ciutadans de Caldes puguin acollir-se al lloguer d’aquests pisos que els 
bancs tenen buits?  Gràcies” 
 
Pren la paraula la senyora García: 
“Si, bona nit, primer voldríem fer un prec, voldríem demanar si fos possible 
assistir per delegació del senyor alcalde a les reunions de l’associació de 
municipis per la independència, de manera alternada tots els grups municipals 
que vam donar suport a l’adhesió tal i com es va acordar el dia que es va 
aprovar l’adhesió. 
 Aquesta seria una i tenim un parell de preguntes: sobre el conveni que es va 
signar amb Mercadona el passat 21 de desembre, voldríem ens poguessin 
confirmar si el projecte del carrer Velàzquez que encara està en exposició 
pública fins el dia 9 de febrer crec recordar que assumirà a més a més la seva 
execució Mercadona en la seva totalitat, podran incloure’s les al·legacions que 
es presentin ara en el procés, si és que se’n presenten i n’hi ha? I es resolent i 
si se’n resolen algunes aptes per incloure dins el projecte, com afectarà això si 
el conveni es va firmar el 21 de desembre? I si es refarà  algun conveni? O quin 
tipus de situació marcarà aquests possibles canvis que quedin reflectits al 
projecte?  
I la darrera i última és saber si és possible, si saben vostès dir-nos s’hi ha un 
acopi de sauló en el cementiri, n’hi ha aproximadament uns quinze, uns quinze 
camions de sauló apilat a la paret al final del cementiri, on hi ha el pàrquing, i 
voldríem saber d’on procedeix? I quina finalitat té aquest sauló que està allà 
destinat?, per nosaltres no hi ha cap més pregunta, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, gràcies per les seves preguntes, queda clar que vostès fiscalitzen el 
govern, de la qual cosa, no, no, ho dic positivament eh! Fiscalitzar té un sentit 
positiu, clar, si treuen factures de Red Bulls vol dir que realment estant fent la 
seva feina, per la qual cosa els felicito i no ho dic amb sarcasme, de veritat. 
Algunes preguntes les contestaré jo mateix, per altres passaré la paraula. 
Abans de contestar, jo els hi demanat al grup socialista perquè és la tercera 
vegada que ho diuen, jo els he demanat que es posessin al costat de la 
democràcia, ho han fet i ho celebro i els felicito, res més.  
Aquesta és la conclusió que en treu vostè, jo senzillament els he demanat que 
avui vostès es posessin al costat de la democràcia i ho han fet, cosa que és 
fantàstica. 
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Sobre l’acord, per adherir-nos a l’acord d’habitatge pels pisos de les entitats 
bancàries etc. sí, ho farem, ho farem tot i això cal dir que a nivell d’estat 
espanyol això significa sis mil i escaig habitatges, per tant, si fem la divisió de 
població i de municipis, no sé si ens en tocaria algun? De totes maneres 
nosaltres ja varem sondejar algunes entitats bancàries que estan aquí al nostre 
municipi, mesos enrere, abans que sortís això, per estudiar la possibilitat de 
que hi hagués aquesta cessió a un lloguer molt barat i fins i tot depèn dels 
casos evidentment l’Ajuntament estava disposat a subvencionar part d’aquest 
lloguer que ja eren socials. Vam fer un sondeig previ i realment hi havia en 
aquells moments -això estic parlant de fa set o vuit mesos, un any més o 
menys- en aquells moments hi havia pocs pisos d’aquestes característiques. 
Em sembla recordar que eren tres o quatre en tot el municipi i malauradament 
doncs malgrat que les primeres converses tot eren bones intencions, es va 
quedar en això, en bones intencions per part de les entitats bancàries.  
I malgrat que nosaltres hem seguit insistint en aquesta possibilitat, perquè 
evidentment tots aquests pisos fan una funció social o farien una funció social 
que en aquests moments és absolutament necessària i el que no pot ser és 
que els bancs es quedin amb pisos a través de procediments de desnonaments 
molt qüestionables com a mínim des d’un punt de vista ètic i després no 
col·laborin a ocupar aquests pisos per una finalitat social. Per tant,  ja ho hem 
provat, però ara esperem que amb aquesta cobertura jurídica per part de l’estat 
ens en puguem sortir si és que ens en pertoca algun. 
 
El tema de l’Associació de Municipis per la Independència hauríem de mirar 
exactament què deia l’acord d’adhesió del nostre Ajuntament, qui havia de 
representar i si aquesta representació es podia ampliar o delegar. Però en fi, si 
l’acord ho permet no veig inconvenient. Crec que properament tenim una 
assemblea general a Vilanova i la Geltrú, d’aquí dues o tres setmanes, per tant, 
si jurídicament no hi veiem inconvenient, políticament tampoc. 
 
La qüestió del projecte urbanístic relacionat amb la millora dels accessos al 
futur supermercat que vostès han mencionat. De fet el que es va aprovar el dia 
que vostè ha citat, no era el conveni, sinó el projecte, el projecte d’obres. Per 
tant, el conveni s’ha aprovat, perdó rectifico, es va aprovar el projecte d’obres i 
el conveni, però el conveni no s’ha signat fins avui. Hi ha temps fins el dia 9 per 
presentar al·legacions i, per tant, el propi conveni ja ho recull. Evidentment si 
dintre de termini es presenten al·legacions que s’estimen, doncs es faran les 
obres, el projecte en funció de com estigui aprovat definitivament. Vostès saben 
que els projectes s’aproven inicialment, hi ha un període d’exposició pública, si 
no hi ha esmenes queda aprovat automàticament i si no aquestes esmenes es 
poden incorporar o es poden rebutjar. Encara estem en termini i, per tant, no 
em consta que n’hi hagi cap, potser n’hi haurà alguna, no? I ja veurem si 
s’incorpora o no.  
I bé, per la resta de qüestions passaré la paraula a altres regidors, per a la 
reflexió sobre educació li passo la paraula a la senyora Guiteras.” 
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Pren la paraula la senyora Guiteras: 
“D’acord, moltes gràcies, m’imagino que el seu partit està a favor de l’escola 
pública, igual que el nostre està a favor de l’escola pública i per això intentem 
treballar per l’escola pública. Ara bé, el partit que governa Catalunya i que per 
tant té la Conselleria d’Educació, no és aquest partit i té una direcció general 
de... per les escoles concertades. I treballa per un cantó amb les escoles 
concertades i per l’altre costat amb les escoles públiques. A vegades, no sé si 
aquestes direccions generals, suposo que deuen tenir la seva comunicació, 
però a vegades es fa difícil que la tinguin. En qualsevol cas en aquests 
moments l’únic que sabem o l’únic que ens ha dit el Departament és que d’aquí 
dos cursos no hi haurà una línea de P3, que en aquests moments s’està fent en 
El Calderí. 
Però bé, que aquesta reflexió l’hem fet en el Consell Escolar i continuarem fent-
la.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, gràcies, sobre la factura dels 69 Red Bulls ja, no ho sabem, ja ho 
mirarem, ja mirarem  a veure de què és, és a dir, per què es va produir aquest 
consum de begudes d’aquest tipus i ja li donarem l’explicació pertinent, no es 
preocupi que tot té, gairebé tot en aquesta vida, té una explicació. 
Pel que fa a la preocupació de veure la Guardia Civil entrar a l’Ajuntament, no 
cal preocupar-se, hi ha altres ajuntaments que sí que s’han de preocupar, però 
el nostre no. Senyor Personat, si us plau” 
 
Pren la paraula el senyor Personat: 
“Sí, Seprona va venir perquè havia fet una inspecció rutinària a les gosseres 
municipals i va venir a demanar una sèrie d’aclariments els quals s’han enviat. 
En principi la inspecció va sortir positiva, tenim les gosseres bastant ben atesa i 
els gossos estan bastant bé. Els aclariments que vam demanar els hi vam 
enviar per escrit, van donar unes factures també i les vam enviar i estem a 
l’espera de l’acta.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“L’altra qüestió sobre el conveni, l’acord amb els treballadors” 
 
Pren la paraula el senyor Personat: 
“Bé, l’acord amb els treballadors vaig explicar-ho el dia de l’Informativa. Suposo 
que voleu que us ho torni a explicar ara, cap problema. Es va signar un acord 
amb els treballadors i es va signar el dia 17, crec el dia 17, parlo de memòria 
ara, el dia 17 de desembre es tenia de portar al Ple evidentment per a la seva 
aprovació, fins que no sortia al Ple, no és d’efecte, no surt efecte, no? Per això 
vostè diu dels horaris per les tardes d’alguns empleats, els horaris són 
voluntaris perquè l’augment d’hores que han de fer els funcionaris ja ve donada 
des del mes de juny de l’any passat, que de fet no hem posat en pràctica fins a 
principis d’any amb el conveni que havíem fet amb ells i que aquest horari era 
voluntari fins que fos efectiu amb l’aprovació al Ple del conveni.  
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El 29 de desembre de 2012 va sortir una disposició general del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas, en el qual es modifica la Llei i van 
modificar els horaris dels funcionaris públics, per tant, enteníem que no es 
podia portar al Ple una aprovació amb uns horaris que realment no són els que 
estipula la disposició aquesta general dels pressupostos.  
Aleshores, vam convidar als sindicats per explica’ls-hi el fet aquest i vam dir de 
com ho podíem solventar  -evidentment em permetrà la confidencialitat perquè 
estem en tràmits i estem negociant, i nosaltres, en principi no m’agradaria 
esbombar les negociacions ni la proposta que han fet ells, ni la proposta que 
hem fet nosaltres fins que això no estigui tancat- el que sí que és cert és que es 
tancarà aviat, eh! crec que es tancarà aviat, i l’horari deixarà de ser voluntari i 
serà horari fixa.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, queden dues preguntes per respondre, la factura si porta IVA o no 
porta IVA, senyora Grau” 
 
Pren la paraula la senyora Grau: 
“Si, hola bona nit, diu que hi ha dues factures perquè això és un projecte que 
s’ha encarregat i una entitat ens a fet la factura i evidentment les entitats no 
tenen, estan exemptes d’IVA.” 
 
Pren la paraula la senyora Romamo: 
“Això no ho factura cap entitat, són dues persones, una de Lliça d’Amunt i una 
de Barcelona i són persones, no són entitats.” 
 
Pren la paraula la senyora Grau: 
“Però a nivell fiscal és lo mateix que una entitat.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Passo la paraula al senyor Gaspar” 
 
Pren la paraula el senyor Gaspar: 
“Repassant les factures, aquesta de la Festa Major dels 69 Red Bulls és Creu 
Roja i una altra entitat, que és l’entitat que fa la seguretat, que s’està fins que 
es tanca l’envelat, realment ja procuraré, veig que a partir d’ara revisar-me les 
factures també totes, tots els conceptes perquè no se’ns passi res d’això. 
Interpreto que l’empresa de seguretat que treballa fins altes hores amb la 
seguretat va passar això com a dieta en el sopar, no? Té aquesta explicació, si 
és o no és adequat i que ho hem de negociar amb l’empresa perquè això s’ho 
paguin ells i no nosaltres. És un debat que potser sí que l’hauríem de fer i a 
partir d’ara les revisaré. En tot cas ho negociarem. L’explicació aquesta els 69 
Red Bulls segurament no són Creu Roja és seguretat privada que està fins que 
es tanca l’envelat” 
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Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Acabem la ronda de... quedava una pregunta per respondre, l’acopi de sauló al 
cementiri, senyor Mauri” 
 
Pren la paraula el senyor Mauri: 
“La part de dalt del cementiri a on hi ha el pàrquing a vegades es fa servir 
també per magatzem de la brigada perquè hi ha moments en què el magatzem 
doncs no hi caben suficients coses com les que anem recopilant, per futures 
obres i futures accions a la via pública. L’acopi de sauló ara n’hi ha més del 
compte perquè vam tenir una oportunitat d’un particular de Caldes que ens va 
dir que en tenia molt i que si li veníem a retirar ens el regalava. El sauló es 
compra, i en aquest cas el vam tenir la oportunitat de tenir-lo gratuït i el vam 
acopiar. Per què es fa servir el sauló? Doncs pels col·legis, pels camins, pels 
pipicans, etc.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
Molt bé, farem una última ronda i havia el senyor Olóndriz que volia dir alguna 
cosa, després la senyora Romano i entenc que ja no hi ha més paraules, eh!” 
 
Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“Molt bé, molt curt, pel que fa a l’ensenyament, una mica més enllà de la 
resignació sí que crec que podem fer alguna cosa, sobretot quan qui governa 
està amb una idea diferent dels que creiem i apostem fortament per l’escola 
pública. Per tant, us animo a que plegats fem com deia, si més no, que 
s’expressi clarament que Caldes aposta per l’escola pública, que els que 
treballen per l’escola pública notin que tenen el recolzament i que estem al 
costat d’ells i que plegats podem, segur que podem canviar alguna cosa. 
Pel que fa a la factura, jo quan he fet menció a la Creu Roja era precisament 
per dir que la Creu Roja és impossible que s’hagin pres els Red Bulls. En acte 
de servei mentre la Creu Roja estan treballant no se’ls beuen, a part de que 
m’ho han negat. El que em preocupa és que un vigilant de seguretat vagi 
carregat de 69 Red Bulls, això, no, no és un vigilant, dos vigilants, tres vigilants, 
cinc vigilants, 69 Red Bulls, 69 vigilants no hi havia. Però tu imaginat el d’allò. 
I pel que fa a una pregunta que ha sortit aquí, se m’ha despertat les preguntes, 
el sauló, la pregunta és: necessitàvem aquest sauló? Si? El necessitem? I 
llavors, d’on ha sortit era un lloc d’on pudia sortir, suposo que és d’algun lloc 
que ha demanat permís per moure terres i que té un permís adequat, com 
tothom quan fa obres a casa seva demana permís d’obres. Suposo que el té, 
entenc que no s’ha pagat res pel sauló, i la pregunta aquesta, bé, si ha sortit 
d’una casa particular, m’agradaria saber en el temps oportú si hi ha, si aquest 
moviment de terres té la llicència oportuna i si la necessitat d’obtenir aquest 
sauló era real i imminent,  o no? Perquè clar, està allà fora a l’intempèrie. 
 
Pren la paraula la senyora Romano: 
“Bé doncs, seguint una mica amb el tema perquè veig que al senyor Pau també 
li ha arribat la informació. A mi també m’ha arribat aquesta mateixa informació, 
m’han arribat fotografies i sí, és una casa particular com vostè diu senyor 
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regidor, és el carrer Figueres, 38; i jo he preguntat si hi ha permís d’obres avui 
a la casa i no n’hi ha. M’agradaria que ho revisin perquè s’estan fent unes 
obres i això a mi m’ho han enviat ciutadans del carrer que han vist camions de 
l’Ajuntament treien la sorra d’allà, ens van dir que havien fet uns quinze o setze 
viatges els camions i els treballadors de la casa, però bé, que està molt bé que 
ens donen sauló que segurament el necessitarem, perfecte, però m’agradaria 
saber el cost dels nostres treballadors, del camió i el permís d’obra si hi és o no 
hi és? Perquè és una obra, ho veiem eh! que estan fent obres i la placa allà no 
hi és. Jo he vingut als serveis de la casa aquest dematí i ho he preguntat i 
m’han dit que allà no hi ha cap permís d’obres. M’agradaria si us plau que ho 
corroboressin perquè seria una cosa també bastant lletja i bastant greu, no?  
Perquè home, si ens donen sauló, perfecte, benvingut sigui. Segur que el sauló 
el necessitarem, seguríssim, però clar, tots tenim els mateixos drets i les 
mateixes obligacions, tots els ciutadans, siguin don siguin i ens diguem com 
ens diguem, gràcies” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, doncs comprovarem si efectivament el que diu és cert i aleshores 
evidentment actuarem en conseqüència. 
Bé, si no hi ha més preguntes dels regidors i les regidores, donem el Ple 
finalitzat aquí. Moltes gràcies i bona nit.                               
 
 
L’alcalde aixeca la sessió a les 22 hores i 25 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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