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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 

Identificació de la sessió 
Núm.:  5 / 2013 
Caràcter: Ordinari  
Data:  30 de maig 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  
 
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 
 
0. Retirar el punt núm. 3 de l’ordre del dia, per a un millor estudi, essent 
aquest el següent: 
 
- Aprovar inicialment el Reglament del Nomenclàtor de carrers i espais 
públics de Caldes de Montbui i del procediment per a l’assignació de 
denominacions de carrers i espais públics del municipi. 
 
1. Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària anterior de 
data 25 d’abril de 2013.   
 
2. Aprovar la rectificació anual, corresponent a l’exercici 2012, de 
l’inventari de Béns de la corporació.  
 
3. Aprovar la pròrroga del contracte del servei públic de recollida i 
transports de residus municipals de Caldes de Montbui. 
 
4. Aprovar la pròrroga del contracte de serveis complementaris de 
recollida selectiva. 
 
5. Aprovar la creació d’un lloc d’auxiliar administratiu de serveis varis. 
 
6. Aprovar la creació d’un lloc de funcionari interí per a programes 
temporals. 
 
7. Aprovar la modificació d’un lloc de treball d’educador/a social per un 
lloc de treballador/a social. 
 
8. Aprovar les valoracions de llocs de treball. 
 
9. Aprovar l’acord sobre la jornada de treball a l’Ajuntament de Caldes de 
Montbui. 
 
10. Declarar l’especial interès d’una obra de la Residència Santa Susanna. 
 
11. Mocions 
 
11.1 Moció que presenta el grup municipal d’ERC al Ple de l’Ajuntament 
de rebuig a les sentències judicials contra els presos polítics sahrauís de 
Gdeim Izik. 
 
11.2 Moció que presenta el grup municipal d’ERC al Ple de l’Ajuntament 
en defensa del català a la franja de ponent per les denominacions Lapao i 
Lapapyp de la Llei de llengües d’Aragò. 
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11.3 Moció que presenta el grup municipal d’ERC al Ple de l’Ajuntament 
sobre l’exercici de la sobirania fiscal a l’Ajuntament de Caldes de 
Montbui. 
 
12. Resolucions de l’Alcaldia dictades des de l’última sessió ordinària. 
 
13. Despatx ordinari 
 
14. Precs, preguntes i interpel·lacions 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, són les 20:03. Comencem el Ple ordinari corresponent al mes de 
maig. Hi ha un canvi a l’ordre del dia, es retira de l’ordre del dia el punt tercer 
relatiu a aprovar inicialment el Reglament de Nomenclàtor, perquè hi va haver 
un error en l’expedient, no hi constava la darrera versió d’aquest nomenclàtor. 
Després de treballar conjuntament s’havien fet unes esmenes i en l’expedient 
no hi constava la darrera versió. Per tant, ho traiem de l’ordre del dia i 
s’aprovarà en un altre ple.”   
 
1. APROVAR L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA 
ORDINÀRIA ANTERIOR DE DATA 25 D’ABRIL DE 2013. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Hi ha alguna qüestió sobre això? No? Ho podem donar per aprovat pels 
assistents, els presents? Sí? Molt bé.” 
 
 
El Ple, per unanimitat dels presents [12 vots favorables dels membres dels 
grups municipals d’ERC (9); de CIU (2); i del PPC (1)], aprova l’esborrany de 
l’acta de la sessió anterior del dia 25 d’abril de 2013. 
 
La senyora Montserrat Coll Mañosa i el senyor Xavier Ortega Guillén, regidors 
del grup municipal del PSC (2) i el senyor Pau Olóndriz de Moragas, regidor 
d’ICV-EUiA (1), s’incorporen a la sessió plenària, essent les 20:03 hores. 
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2. APROVAR LA RECTIFICACIÓ ANUAL, CORRESPONENT A L’EXERCICI 
2012, DE L’INVENTARI DE BÉNS DE LA CORPORACIÓ.  
 
Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 
 
No hi ha intervencions. 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  dels presents 
[12 vots favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); de CIU (3); 
i 4 abstencions del PSC (2); del PPC (1); i d’ICV-EUiA (1)], 

             
         ACORDA: 

    
Identificació de l’expedient  
 
Identificació de l’expedient número SGGE201300029, relatiu a la rectificació 
anual, corresponent a l’exercici 2012, de l’Inventari de béns de la corporació, 
revisat per acord de Ple de data 26 d’abril de 2012. 
 
DICTAMEN 
 
Antecedents  
 
El Ple de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, en la sessió celebrada el 26 
d’abril de 2012, va aprovar la rectificació anual, corresponent al 2011, de 
l’Inventari general consolidat de béns de la corporació, i formulat pels Serveis 
Generals de l’Ajuntament amb la corresponent revisió del Secretari general i 
que incorpora com annex els inventaris dels béns propis de la Societat 
Municipal denominada Gestió Municipal de Servei, S.A. (GMSSA). 
 
Per una altra banda, el Ple de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, en la sessió 
celebrada el 28 de febrer de 2013, va aprovar l’actualització, corresponent al 
2012, de l’inventari de béns de la corporació, revisat per acord de Ple de data 
19 d’abril de 2012, i formulat pels Serveis Generals de l’Ajuntament amb la 
corresponent comprovació del secretari general, actualització que feia 
referència a les altes dels béns números 517, 518 i 519 de l’Inventari i la 
modificació-revisió del bé número 495 de l’Inventari.  
 
L’Inventari de Béns s’ha d’actualitzar contínuament, sense perjudici de la seva 
rectificació i comprovació, que s’ha de fer cada any, en el primer cas, i cada 
vegada que es renovi la corporació, en el segon. (Article 222.2 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Municipal i Règim Local de Catalunya i article 102 del Decret 336/1988, de 17 
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.) 
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Per tal de dur a terme la rectificació de l’inventari de béns, s’ha procedit a 
revisar la documentació existent als diversos expedients administratius, 
escriptures, cadastra i inscripcions al registre de la propietat, amb la finalitat de 
localitzar totes aquelles finques propietat de la corporació que no constaven a 
l’inventari municipal. Un cop examinada aquesta documentació s’ha procedit, si 
s’escau, a la seva incorporació, lliurant la corresponent fitxa del bé, donar de 
baixa a aquells béns que ja no són de propietat municipal o practicant aquelles 
rectificacions-modificacions corresponents.  
 
Durant l’exercici 2012 i des de la seva revisió de data 26 d’abril de 2012, s’han 
produït un sèrie d’altes i baixes a l’Inventari, així com la comprovació de 
rectificacions-modificacions que, en conjunt, són les següents: 
 
ALTES  
 
Número d’Inventari: 517 (ja aprovat per acord de Ple de data 28 de febrer 
de 2013) 
 

• Descripció: “URBANA, DEPARTAMENTO NÚMERO CINCO. LOCAL 
COMERCIAL, sito en la planta baja de la casa I, señalado con la letra 
“B”, de superfície útil cuarenta y siete metros veinticinco decímetros 
cuadrados. Lindante: por su frente, por donde abra puerta de entrada, 
con calle Joaquín Jorba; derecha entrando, con vestibulo general y 
escalera casa I, y con local Q; izquierda, con finca segregada, 
departamento número treinta y tres; y fondo, con departamento, número 
uno.” 

• Inscripció: Finca inscrita al Registre de la Propietat número 2 de 
Granollers, al volum 12, foli 120, finca número 5866. 

• Títol: És propietat de l’Ajuntament de Caldes de Montbui per conveni de 
cessió gratuïta celebrat entre l’Ajuntament i la societat Immobiliària 
Montbui, S.L., de data 19 de novembre de 2012. 

• Referència cadastral 0990802DG3009G002LB  
 
 
Número d’Inventari: 518 (ja aprovat per acord de Ple de data 28 de febrer 
de 2013) 
 

• Descripció: “URBANA.- NÚMERO CUATRO.- LOCAL situado en la 
planta baja cuarta del edificio sito en Caldes de Montbui, con frente a la 
calle Mayor, número 32, 34 y 36, y con acceso desde el Pasaje Escoles 
Pies. Tiene una superficie construïda aproximada de trescientos 
cincuenta metros cuadrados. Linda: al frente, en proyección vertical, con 
terraza de la entidad número uno; fondo, con Sebastián Mateo Tejedor, 
María Peña López, José Pineda Picañol y Ramón Ausió Canadel; 
derecha entrando, con Manuel Robustillo, y en proyección con la entidad 
número tres; izquierda, con Pasaje 
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• Inscripció: Finca inscrita al Registre de la Propietat número 2 de 
Granollers, al volum 2035, libro 132, folio 151, finca número 8414 

• Títol: És propietat de l’Ajuntament de Caldes de Montbui per escritpura 
de compravenda atorgada por la societat “Major 34-36, S.L., 
representada pel senyor Juan José Fuertes Camacho, segons escriptura 
de compravenda celebrada davant del notari de Caldes de Montbui, 
Jorge Figa López Palop, de data 19 d’octubre de 1994. 

• Referència cadastral: 0496542DG9G004OX 
 

Número d’Inventari: 519 (ja aprovat per acord de Ple de data 28 de febrer 
de 2013) 
 

• Descripció: “DEPARTAMENTO NÚMERO DOS. LOCAL COMERCIAL 
sito en la planta baja del edificio número dos, sito en la calle General 
Padrós números 34, 32 y 30, de Caldes de Montbui. Ocupa una 
superfície de ciento treinta y tres metros treinta y un decímetros 
cuadrados; con acceso desde la calle de su situación mediante puertas 
abiertas a la misma y susceptible de división en vario. Linda; por su 
frente, con la callde de su situación y vestíbulo de la escalera número 
34; a la derecha entrando, con locales segregados de esta matriz; a la 
izquierda, con finca cedica al Excelentísimo Ayuntamiento de Caldes de 
Montbui; y al fondo, finca cedida al Excelentísimo Ayuntamiento de 
Caldes de Montbui.” 

• Inscripción: Finca inscrita al Registre número 2 de Granollers, al volum 
2031, llibre 131 de Caldes de Montbui, foli 117, finca número 8371. 

• Títol: És propietat de l’Ajutament per escriptur per escriptura pública 
d’acceptació de cessió, transmissió unilateral, obligatòria i gratuïta, 
atorgada per la societat Residencial Vaqueria, S.A., celebrada davant 
del notari de Granollers, Javier Franch Valverde, de data 13 de gener de 
2006, amb el número 51 del seu protocol. 

• Referència cadastral: 0589020DG3008G0032BQ 
 
Número d’Inventari: 520. Electrodomèstics.  
 
Bé de nova incorporació a l’inventari de béns municipals, per un import de 
1.278,88 euros, segons dades de la comptabilitat de 2012. 
 
Número d’Inventari: 521. Elements de seguretat i comunicació. 
 
Bé de nova incorporació a l’inventari de béns municipals, per un import de  
8.634,52 euros, segons dades de la comptabilitat de 2012. 
 
Número d’Inventari: 522. Equip d’Oficina i Fotocopiadores. 
 
Bé de nova incorporació a l’inventari de béns municipals, per un import de  
273,11 euros, segons dades de la comptabilitat de 2012.  
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Número d’Inventari: 523. Escultures 
 
Bé de nova incorporació a l’inventari de béns municipals, per un import de  
5.963,25 euros, segons dades de la comptabilitat de 2012.  
 
Número d’Inventari: 524. Instruments musicals  
 
Bé de nova incorporació a l’inventari de béns municipals, per un import de  
2.529,45 euros, segons dades de la comptabilitat de 2012. 
 
Número d’Inventari: 525. Mobiliari Esportiu  
 
Bé de nova incorporació a l’inventari de béns municipals, per un import de  
7.955,66 euros, segons dades de la comptabilitat de 2012. 
 
Número d’Inventari: 526. Pintures  
 
Bé de nova incorporació a l’inventari de béns municipals, per un import de  
1.416,00 euros, segons dades de la comptabilitat de 2012. 
 
 
Número d’Inventari: 527. Vehicle matrícula 1173 GHT  
 
Bé de nova incorporació a l’inventari de béns municipals, per un import de  
7.381,00 euros, segons dades de la comptabilitat de 2012. 
 
 
BAIXES 
 
Número d’Inventari: 504. Vehicle matrícula 3284 DHW  
 
Bé que es dóna de baixa a l’inventari de béns municipals, per un import de  
 - 600,00 euros, segons dades de la comptabilitat de 2012. 
 
MODIFICACIONS – REVISIONS 
 
Número d’Inventari: 130. Millores al Centre d’Iniciatives Empresarials 
“Caldes Emprèn”. 
 
Millores de rehabilitació i millores al edifici on s’ubica el “Centre d’Iniciatives 
Empresarials Caldes Emprén”, per un import de 34.253,87 euros, quedant un 
total de 540.349,99 euros. 
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Número d’Inventari: 244. Carrer d’Espartero per Carrer de George 
Lawrence Davis.  
 
Canvi de nom del carrer Espartero pel nom George Lawrence Davis, aprovat 
per acord de Ple de l’Ajuntament de data 12 de gener de 2012. 
 
Número d’Inventari: 445. Mobiliari de dependències municipals. 
 
Compres realitzades per l’adquisició de mobiliari a les dependències 
municipals, per un import de 28.955,20 euros, quedant un total de 1.605.765,31 
euros. 
 
Número d’Inventari: 448. Software 
 
Aquest bé ha augmentat de valor en 11.951,28 euros, degut a les inversions 
efectuades durant l’exercici del 2012, quedant un total de 80.099,31 euros. 
 
Número d’Inventari: 449. Fons bibliogràfic i Audiovisual 
 
Aquest bé ha augmentat de valor en 7.497,83 euros, degut a les inversions 
efectuades durant l’exercici 2012, quedant un total de 54.235,17 euros.  
 
Número d’Inventari: 495. (ja aprovat per acord de Ple de data 28 de febrer 
de 2013) 
Correspon a la següent finca: 
 

“3. PARCEL·LA NÚMERO 5 DE LA URBANITZACIÓ CAN VALLS 
 
Descripció: “URBANA, PARCEL·LA 5. Destinada a aprovechamiento 
medio, sita en el término municipal de Caldes de Montbui, en al zona 
de Can Vall. Tiene una superficie aproximada de dieciséis mil metros 
cuadrados, iguales a 423.488 palmos también cuadrados, o lo que 
queda dentro de sus linderos, que son: Norte, paseo de 
circunvalación; Sur, con término municipal de Llissà de Munt y propia 
urbanización; Oeste, con terrenos de la mayor finca de la que se 
segrega. En su interior existe un pozo propiedad de Mapirsa, con su 
camino de acceso.” 
Inscripció: Finca inscrita al Registre de la Propietat número 2 de 
Granollers, al volum 1883, llibre 102, foli 113, finca número 7367. 
Títol: Escriptura de cessió en concepte d’aprofitament mig atorgada 
per Francesc Pola Farras, davant del notari de Caldes de Montbui, 
en data 19 de juny de 1996, amb el número 757 del seu protocol. 
Càrregues: Lliure de càrregues i gravàmens. 
Informació Cadastral: 2373501DG3027E0001HZ 
Classificació i qualificació: Sòl urbà d’ús residencial   
Superfície segons projecte de reparcel·lació: Setze mil metres 
quadrats (16.000,00 m2). 
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Naturalesa: Patrimonial.  
Codi de l’inventari: 495  
Valor cadastral:  828.562,63 euros” 

 
• Aquesta finca es va fer constar a l’inventari com a zona d’equipaments, 

quan en realitat, i posterior estudi de la documentació corresponent, s’ha 
comprovat que forma part del Patrimoni Municipal del Sòl, com 
aprofitament mig.  

 
• Aquesta finca ja es va incloure al Patrimoni Municipal del Sòl aprovat  

per acord de Ple ordinari de l’Ajuntament de Caldes de Montbui de data 
26 de juliol del 2012.  
 
 

Número d’Inventari: 512. Equips pels Processos d’Informació 2012. 
 
Aquest bé ha augmentat de valor en 8.821,63 euros, degut a les inversions 
efectuades durant l’exercici 2012, quedant un total de 762.302,56 euros.  
 
Número d’Inventari: 513. Mobiliari Urbà. 
 
Aquest bé ha augmentat de valor en 44.326,89 euros, degut a les inversions 
efectuades durant l’exercici 2012, quedant un total de 57.900,96 euros.  
 
S’aporta a l’expedient administratiu la documentació següent:  
 

• Inventari Consolidat de Béns Municipal de l’Ajuntament de Caldes de 
Montbui a 31 de desembre de 2012. 

• Rectificació de l’Inventari Municipal – Exercici 2012 
• Inventari de GMSSA a 31 de desembre de 2012. 
• Dades extretes del programa de comptabilitat SICALWIN – Exercici 

2012. 
• Fitxa de l’Inventari corresponent a cada bé. 
• Acord de Ple, de data 26 de gener de 2012, relatiu al canvi de 

denominació del Carrer Espartero per George Lawrence Davis. 
• Certificat de destrucció del vehicle matrícula 3284 DHW 

 
Fonaments de Dret 
 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Municipal i Règim Local de Catalunya. 
Reial Decret 781/1986, TR de Disposicions Legals Vigents en matèria de règim 
Local (en el no derogat). 
Decret, 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni 
del ens locals. 
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Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals.  
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Únic. Aprovar la rectificació anual, corresponent a l’exercici 2012, de l’Inventari 
de béns de la corporació i formulat pels Serveis Generals de l’Ajuntament amb 
la corresponent comprovació del Secretari general, i que incorpora com annex 
l’inventari de béns propis i de la Societat Municipal denominada Gestió 
Municipal de Serveis, S.A. (GMSSA). 
 
El senyor Jaume Mauri Sala, regidor d’ERC, s’incorpora a la sessió plenària, 
essent les 20:06 hores. 
 
3. APROVAR LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL SERVEI PÚBLIC DE 
RECOLLIDA I TRANSPORTS DE RESIDUS MUNICIPALS DE CALDES DE 
MONTBUI. 
 
Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, hi ha alguna intervenció sobre aquest punt? Sí, senyor Olóndriz.” 
 
Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“Sí, sobre aquest punt jo m’abstindré. Només volia demanar disculpes per 
haver arribat cinc minuts tard al Ple. M’he despistat i estava aquí fora, el que 
m’ha estranyat és que no em féssiu un crit, que no hagués estat de més. 
Només això.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, més intercencions sobre aquest punt, senyora Romano.” 
 
Pren la paraula la senyora Romano: 
“Bé, bona nit, simplement voldríem saber per què s’ha optat a fer una prórroga 
del contracte i no han plantejat obrir un concurs nou i que hi hagi propostes de 
noves empreses per tal de fer aquest servei de recollida? Gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, més intervencions? Hi havia més preguntes? Senyora Taulats.” 
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Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Sí, volíem dir en relació amb el contracte que és vigent des del 2009, que més 
endavant es va fer la incorporació del porta a porta, a més a més de la recollida 
i també l’abocament, en el porta a porta es van presentar tres opcions, tres 
opcions que combinaven diferents urbanitzacions del municipi en les quals 
també s’incloïa Can Valls, Torre Negrell o la Font dels Enamorats.  
Tot i això, es va triar l’opció de Can Maspons, Lledoners i Can Regassol, que 
era de totes les opcions, amb el porta a porta, la més elevada econòmicament. 
Voldríem saber si al llarg del funcionament d’aquest porta a porta vostès han 
valorat el seu funcionament i han identificat si caldria revisar aquesta primera 
opció de porta a porta que havien triat. 
Després també i de manera més general, voldríem saber si a banda del que 
expressa l’informe que signa el regidor responsable, sobre que es compleixen 
els terminis i condicions en què es pot prorrogar el contracte, hi ha altres criteris 
de caràcter objectiu a l’hora de decidir per què es prorroga el contracte? Si s’ha 
mesurat el bon funcionament o no del servei que s’està prestant? I per tant que 
hi ha motius objectius i clars per poder prorrogar el servei, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, senyor Mauri si us plau.” 
 
Pren la paraula el senyor Mauri: 
“Bé, bona nit, el contracte era de quatre anys, dos prorrogables, i s’està seguint 
el que hi havia en el contracte ja estipulat.  
En principi el servei està funcionant bé. Es van comprar uns camions, aquests 
camions encara s’estan amortitzant, els hi queda poc, i per facilitar 
l’amortització d’aquests camions donem la pròrroga també. Entre que funciona 
bé i l’amortització, doncs lo lògic era fer la pròrroga. 
Després, pel tema del porta a porta, això és de l’antic, del meu predecessor 
que hi havia com a regidor. Es va fer tot un pla per implantar el porta a porta a 
tots els barris extraurbans, es va triar aquests tres, es van triar aquestes 
urbanitzacions, de moment està funcionant molt bé.  
Per qüestions econòmiques, perquè fer el porta a porta és més car, de moment 
s’ha optat a no fer més porta a porta i estudiar la possibilitat de més endavant 
poder implementar en altres llocs.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, hi ha més preguntes? Sobre el comentari del senyor Olóndriz, dir-li 
que hem començat molt puntuals perquè hi ha un regidor que ha demanat que 
fos així, perquè ha de marxar a una determinada hora. En qualsevol cas ho 
hem fet una mica després de l’hora de la convocatòria, molt poc després. 
Hi ha més comentaris? No? doncs passem a la votació.”      
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En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  dels presents 
[10 vots favorables dels membres del grup municipal d’ERC (10); i 7 
abstencions de CIU (3); del PSC (2); del PPC (1); i d’ICV-EUiA (1)], 

           
         ACORDA: 

    
Identificació de l’expedient  
 
Expedient número TC204-2013-000018, referent a la pròrroga del contracte 
dels serveis de recollida i transport de residus a Caldes de Montbui i servei de 
recollida porta per porta a les urbanitzacions de Can Maspons, Lledoners i 
Regassol. 
 
DICTAMEN 
 
Antecedents  
 
I.- El dia 1 de juliol de 2009 es va signar el contracte administratiu del servei 
públic de recollida i transport de residus municipals, entre l’Ajuntament de 
Caldes de Montbui i l’empresa CEPSA. 
 
II.- La clàusula cinquena del plec de clàusules administratives aplicables a 
aquest contracte preveu una durada de quatre anys i unes pròrrogues de fins a 
un màxim de dos anys més. 
 
III.- El Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 27 de gener de 2011, va aprovar 
la modificació del contracte administratiu del servei públic de recollida i 
transport de residus municipals amb l’empresa CEPSA per tal d’implantar el 
servei de recollida porta per porta a les urbanitzacions de Can Maspons, 
Lledoners i Regassol. 
 
IV.- Des de la signatura d’aquest contracte s’han produït dues revisions de 
preu, els anys 2011 i 2012. 
 
V.- II.- En data 17 de maig de 2013, el tècnic de medi ambient emet informe 
que literalment diu: 
 
“El contracte administratiu del servei públic de recollida i transport de residus 
municipals de Caldes de Montbui es va firmar a 1 de juliol de 2009 entre l’Ajuntament 
de Caldes de Montbui i l’empresa CESPA. 
 
Segons el punt 5 del plec de clàusules administratives el contracte tindrà una durada 
màxima de quatre anys a comptar des del moment de la signatura. També seons el 
mateix punt 5 del plec, aquest contracte serà prorrogable de forma expressa, per 
anualitats, sense que la durada de la seva vigència, incloses les pròrrogues, pugui 
excedir de sis anys. 
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En data 27 de gener de 2011 l’Ajuntament va aprovar una modificació del contracte 
administratiu del servei públic de recollida i transport de residus municipals per tal 
d’implantar la recollida porta per porta a les urbanitzacions de Can Maspons, 
Lledoners i Regassol a partir del dia 31 de gener de 2011. Aquest model de recollida ja 
estava implantat a la urbanització dels Saulons des de l’1 de març de 2010. 
 
Fins a la data el servei s’ha prestat correctament. 
 
Per tot plegat es proposta des de la regidoria prorrogar el contracte.” 
 
Fonaments de dret 
 
Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
Plec de clàusules administratives particulars del contracte dels serveis 
complementaris de recollida i transport de residus municipals de l’Ajuntament 
de Caldes de Montbui. 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Aprovar la pròrroga del contracte dels serveis de recollida i transport 
dels residus municipals a Caldes de Montbui signat entre l’Ajuntament de 
Caldes de Montbui i CEPSA pel termini d’un any i fins el 30 de juny de 2014 per 
un import  anual de 900.747,60 euros (10% IVA inclòs), que corresponen 
884.228,88 € a la recollida i transport de residus municipals i 16.518,72 € a la 
recollida porta per porta a les urbanitzacions de Can Maspons, Lledoners i 
Regassol. 
 
Segon. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per import de 
442.114,44 euros, a nom de CESPA a càrrec de l’aplicació pressupostària 
31.162.22717 servei de deixalles del pressupost municipal 2013 que 
corresponen als mesos de juliol a desembre de 2013,  del serveis de recollida i 
transport de residus de Caldes de Montbui. 
 
Tercer. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per import de 8.259,36 
euros, a nom de CESPA a càrrec de l’aplicació pressupostària 31.162.22717 
que corresponen als mesos de juliol a desembre de 2013 pel concepte de 
servei de recollida porta per porta a les urbanitzacions de Can Maspons, 
Lledoners i Regassol del pressupost municipal de 2013. 
 
Quart. Comunicar aquest acord als interessats i als Serveis Econòmics de 
l’Ajuntament. 
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4. APROVAR LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE SERVEIS 
COMPLEMENTARIS DE RECOLLIDA SELECTIVA. 
 
Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, hi ha intervencions? Senyora Taulats.” 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Bé, en aquest cas la pregunta és la mateixa. En tots dos casos, no només hi 
ha el servei de recollida, sinó també hi ha el servei de neteja i de manteniment 
dels contenidors. També volíem saber com es fa aquest seguiment per 
considerar que la qualitat del servei prestat s’ajusta al contracte establert i, per 
tant, que es pot decidir la seva pròrroga, gràcies” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, senyor Mauri” 
 
Pren la paraula el senyor Mauri: 
“Gràcies, el seguiment es fa a través del tècnic de la casa. Fan reunions 
periòdiques, es fa un seguiment de totes les feines que hi ha estipulades en el 
contracte. Aquest tècnic fa un seguiment exhaustiu i els informes que tinc són 
positius. A més a més hem de tenir en compte que Engrunes també fa, a part 
de fer un servei a Caldes, fa un servei social, perquè dóna feina a gent en perill 
d’exclusió laboral i social. De moment estem contents i no hi ha queixes, i el 
tècnic fa informes favorables, que és el que fa el seguiment, i per això 
prorroguem el contracte, gràcies.” 
 
Pren  la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, si no hi ha més comentaris? Passem a la votació.”    
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  dels presents 
[11 vots favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10) i del PPC 
(1); i 6 abstencions de CIU (3); del PSC (2); i d’ICV-EUiA (1)], 

             
         ACORDA: 

    
Identificació de l’expedient  
 
Expedient número TC204-2013-000019, referent a la pròrroga del contracte 
dels serveis complementaris de recollida selectiva i altres serveis relacionats a 
Caldes de Montbui. 
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DICTAMEN 
 
Antecedents  
 
I.- En data 30 de juny de 2011, es va signat el contracte administratiu de 
serveis complementaris de recollida selectiva i altres serveis relacionats a 
Caldes de Montbui entre l’Ajuntament de Caldes de Montbui i la fundació 
engrunes. 
 
De conformitat amb la clàusula primera d’aquest contracte es va signar aquest 
contracte per un període de dos anys prorrogable per dos anys més. 
 
II.- En data 17 de maig de 2013, el tècnic de medi ambient emet informe que 
literalment diu: 
 

“INFORME 
 
El contracte pels serveis complementaris de recollida selectiva i altres serveis 
relacionats a Caldes de Montbui es va firmar a 30 de juny de 2011. 
 
Segons el contracte, l’Ajuntament de Caldes de Montbui adjudica a la Fundació 
Engrunes el contracte citat per un període de dos anys prorrogable per dos anys 
més. 
 
Fins a la data el servei s’ha prestat correctament. 
 
Per tot plegat es proposta des de la regidoria prorrogar el contracte per dos anys 
més.” 
 

Fonaments de dret 
 
Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
Plec de clàusules administratives particulars del contracte dels serveis 
complementaris de recollida selectiva i altres serveis relacionats a Caldes de 
Montbui. 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Aprovar la pròrroga del contracte dels serveis complementaris de 
recollida selectiva i altres serveis relacionats a Caldes de Montbui signat entre 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui i la Fundació Engrunes pel termini d’un any 
i fins el 30 de juny de 2014 per un import  anual de 91.662,96 euros (IVA 10% 
inclòs). 
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Segon. Aprovar l’autorització i disposició de la despesa per import de 45.831,48 
euros, que corresponen als mesos de juliol a desembre de 2013, a nom de 
Fundació Engrunes a càrrec de l’aplicació pressupostària 31.162.22718 
corresponent als serveis complementaris de recollida selectiva i altres serveis 
relacionats del pressupost municipal de 2013. 
 
Tercer. Comunicar aquest acord als interessats i als Serveis Econòmics de 
l’Ajuntament. 
 
 
5. APROVAR LA CREACIÓ D’UN LLOC D’AUXILIAR ADMINISTRATIU DE 
SERVEIS VARIS. 
 
Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, hi ha preguntes? Intervencions? Senyor Olóndriz” 
 
Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“Bé, la creació d’aquest lloc de treball respon a les necessitats organitzatives 
que vosaltres determineu, i per tant, no entraré amb això, el que sí queda 
reflectit en l’informe que fa el Comitè d’Empresa és que hi ha una diferència de 
valoració respecte a la resta d’auxiliars administratius. És el que no s’acaba 
d’entendre, per tant, jo preguntaria per què un auxiliar administratiu en un lloc 
fix té una valoració diferent que aquest que és polivalent, quan les tasques són 
les mateixes, no?” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, fem totes les preguntes i després farem les respostes, senyora Coll.” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“Si, gràcies, en tot cas, en aquest plenari hi ha diferents punts que tracten; 
qüestions de creacions de places, valoracions de llocs de treball... En aquest 
en concret es crea aquesta plaça nova, un cop s’han portat a terme totes 
aquestes amortitzacions de places d’administratiu que hem fet anteriorment. 
Doncs bé, no acabem d’entendre també que se’n destrueixi una plaça d’auxiliar 
administratiu i que se’n creï una altra, no?  
La pregunta en concret, coincidim amb el Pau, és per què hi ha aquesta 
diferència de valoració d’aquest lloc de treball amb altres que tenen les 
mateixes característiques? Gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, senyora Taulats.” 
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Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Gràcies, la primera cosa que volíem preguntar és que dintre de l’expedient hi 
ha un organigrama en el qual es dibuixa la dependència orgànica d’aquest lloc 
de treball, però en aquest organigrama no hi ha ni data, ni autoria i no sabem 
en quina data i a quin model organitzatiu respon aquest lloc de treball. 
Ja entrant en concret a la fixa de lloc de treball, consta que la plaça es proveirà 
amb oposició, concurs oposició i concurs de mèrits, cal que s’aclareixi quin serà 
el procés que es seguirà. I també caldria informar a tots els treballadors que es 
tracta d’una plaça interna i vull preguntar, quins són els treballadors que hi 
poden optar, es a dir, serà una convocatòria oberta a tots els treballadors de la 
casa que compleixin els requisits, entenem. 
També voldríem recordar-vos de nou que el Català apareix com a mèrit, no 
com a requisit i per treballar a qualsevol administració Catalana cal que això 
sigui un requisit i no un mèrit. Ho diem perquè a més a més si a les bases no 
ha sortit com a requisit, òbviament el procés no és correcte. Llavors sí que 
agrairíem que hi hagués un compromís ferm, ja que entenem que no és un 
error volgut, evidentment ho sabem, però ens sap greu haver-ho de tornar a 
reiterar, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor Personat: 
“Bona tarda, bon vespre a tothom, gràcies senyor alcalde. La valoració em 
dèieu que no enteníeu. Vèieu una discrepància entre la valoració d’uns auxiliars 
administratius amb uns altres. Jo tinc aquí les actes de les valoracions que han 
fet, aquestes últimes, i aquesta plaça l’han creada precisament per fer 
substitucions a diferents àrees, per tant, la persona que ha d’ocupar aquesta 
plaça, ha de tenir capacitat i adaptació a les diferents àrees, així mateix com els 
coneixements necessaris per poder-ho fer.  
Per tant, en principi es va crear concretament, perquè és qüestió d’urgència de 
les àrees de tresoreria i de personal. Llavors, aquí tinc la primera acta que s’ha 
fet de la valoració i evidentment hi ha una discrepància de punts quant a que hi 
havia 188 contra 199 que pensàvem que érem nosaltres, però per altra banda 
sí que he de ressaltar que en aquesta mateixa reunió de valoració, hi ha una 
valoració d’una auxiliar administrativa de tresoreria que es va valorar, tenia 152 
punts i es va valorar amb 199 quan el Comitè i Junta de personal, demanaven 
una valoració de 252. No deixa de ser una miqueta sobtat que a una auxiliar 
administrativa de tresoreria se li doni, o se li vulgui donar, una puntuació de 252 
punts quan a una altra que té aquesta mateixa feina, quan la substitueixi tindrà 
de fer la mateixa feina. A una se li vulgui donar 252 punts i a l’altre només 182. 
L’Ajuntament va creure oportú també a aquesta auxiliar de tresoreria donar 199 
punts perquè crec que veiem que són els punts necessaris i suficients per a 
una auxiliar administrativa de tresoreria i es va aprovar evidentment per 199 
punts. Tant mateix aquesta acta era, per si voleu prendre nota, del 18 de febrer 
de 2013. Tant mateix en una altra acta de valoració del 7 de març de 2013 es 
va valorar precisament una auxiliar administrativa de Serveis Personals, també 
un dels llocs on haurà de substituir la persona que, la plaça que nosaltres 
estem convocant ara, també haurà de fer aquestes feines, i tenia la valoració 
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de 178 punts, també va queda valorat en 199 punts. Per tant, les últimes 
valoracions de qualsevol auxiliar administrativa que s’han fet amb aquestes 
actes, totes han tingut 199 punts. Creiem que aquesta administrativa que hagui 
d’ocupar la plaça de substitucions, doncs que menys que tenir els 199 punts 
que tenen les altres, per igualtat de condicions. Ja que té la dificultat que ha de 
tenir més coneixements per poder suportar els canvis i adaptar-se. 
Quan a per què es va crear aquesta plaça, el PSC, o sigui la Montserrat m’has 
demanat per què s’havia creat la plaça aquesta? No? El mateix que la valoració 
d’en Pau, no? Llavors, la provisió d’aquesta plaça es farà per concurs de mèrits 
i es farà oberta a qui, tots els empleats que tinguin l’opció de poder-ho fer. 
El tema del Català, evidentment ha estat un error, això ja havíeu donat l’avís de 
l’anterior base, i se’ns ha escapat, vull dir, es va donar l’ordre però no s’ha 
rectificat, procurarem que no torni a passar, evidentment, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Bé, si no hi ha més intervencions, passarem a la votació d’aquest punt.”          
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  dels presents 
[10 vots favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); 6 
abstencions de CIU (3); del PSC (2) i d’ICV-EUiA (1); i 1 vot en contra del PPC 
(1)], 

             
            ACORDA: 

    
Identificació de l’expedient  
 
Expedient de Recursos Humans, relatiu a la creació d’un lloc de treball 
d’auxiliar administratiu/va de serveis varis. 
 
DICTAMEN 
 
Antecedents  
 
I. La Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat pel 
2013, en el seu article 23, apartat Un.1 disposa que “al llarg de l’exercici 2013 
no es procedirà en el sector públic delimitat en l’article anterior, a excepció de 
les societats mercantils públiques que es regiran pel que disposa la disposició 
addicional vintena d’aquesta Llei, a la incorporació de nou personal, excepte la 
que pugui derivar-se de l’execució de processos selectius corresponents a 
Ofertes d’Ocupació Pública d’exercicis anteriors o de places de militars de 
Tropes i Marineria necessàries per abastar els efectius fixats en la disposició 
final divuitena. 
 
 
 
 



 

19 
 

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

II. Aquest precepte legal dificulta la possibilitat que l’Ajuntament de Caldes de 
Montbui pugui cobrir les necessitats administratives dels seus serveis, ja que 
no permet la incorporació de nou personal amb caràcter definitiu o fix. És per 
això que es fa necessari crear un lloc de treball d’auxiliar administratiu de 
serveis varis, que haurà de portar a terme tasques no reservades a personal 
funcionari i que serà destinat a diferents serveis, en funció de les necessitats de 
cadascun d’ells en tot moment, i que haurà de ser dotat amb personal de la 
mateixa categoria ja existent a la Corporació, per poder donar suport als 
serveis de l’Ajuntament de Caldes de Montbui que ho requereixin. Amb aquesta 
mesura, per tant, que proposa la destinació de personal que ja presta serveis a 
la Corporació, a d’altres serveis, en funció de les necessitats d’aquests, s’evita 
haver de recórrer de forma assídua a la contractació temporal de personal, 
excepte d’aquells casos en que sigui estrictament necessari pel manteniment 
dels serveis que van ser declarats com a serveis prioritaris i essencials en el 
Ple de 26 d’abril de 2012. 
  
III. La Comissió de Valoració de Lloc de Treball ha valorat el lloc esmentat, 
emprant el mètode HAY utilitzat per aquest Ajuntament per valorar els llocs de 
treball, segons la fitxa descriptiva que s’adjunta, sense que s’hagi arribat a un 
acord en la puntuació, ja que mentre els representants de l’Ajuntament 
proposen una valoració de 199 punts, els representants dels empleats 
proposen una valoració de 178 punts. 
 
IV. S’adjunten a l’expedient còpies de les actes de valoració dels dies 18 de 
febrer de 2013, 28 de febrer de 2013 i 7 de març de 2013, en les quals, tant els 
representants de l’Ajuntament com els representants dels empleats motiven les 
causes de la valoració del lloc de treball 
 
V. L’informe de la interventora d’aquest Ajuntament acredita que en el 
pressupost municipal de l’any 2013 hi ha suficient consignació pressupostària 
per atendre la despesa que es detalla a la part dispositiva d’aquest acord. 
 
Fonaments de dret 
L’article 72 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic 
disposa que “en el marc de les seves competències d’autoorganització, les 
Administracions Públiques estructuraran els seus recursos humans d’acord 
amb les normes que regulen la selecció, la promoció professional, la mobilitat i 
distribució de funcions i de conformitat amb lo previst en aquest capítol (Capítol 
II).” 
 
L’article 74 de la mateixa Llei 7/2007, de 12 d’abril, disposa que “les 
Administracions Públiques estructuraran la seva organització mitjançant les 
relacions de llocs de treball o d’altres instruments organitzatius similars, que 
contindran, com a mínim, la denominació dels llocs, els grups de classificació 
professional, els cossos o escales, en el seu cas, a que estan adscrits, els 
sistemes de provisió i les retribucions complementàries.  
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L’article 27.1 del Decret 214/1990, de 30 de juliol pel qual s’aprova el 
Reglament del personal al serveis de les entitats locals disposa que “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.” 
 
L’Acord de Condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament de 
Caldes de Montbui disposa: 

“Article 17è. Retribucions 
17.1. L’increment anual de les retribucions del personal al servei de 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui, es farà d’acord amb la Llei de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a tots els conceptes, excepte pels 
conceptes retributius de la valoració dels llocs de treball que seran els pactats a 
l’annex corresponent a aquest acord, per als anys 2009, 2010, 2011 i 2012. 
 Aquesta valoració de llocs de treball no serà d’aplicació als empleats del cos 
de la policia local, inclòs l’agent rural, els quals ja tenen la seva pròpia valoració 
de llocs de treball i que regula l’annex de la policia local d’aquest acord,  i els 
llocs de treball que superin els 739 punts de la valoració de llocs de treball.  
El sou corresponent a la suma dels conceptes retributius del sou base, 
complement específic i complement de destí dels llocs de treball afectats per la 
valoració esmentada es calcularan segons les formules següents per una 
jornada a temps total: 
Z=((-0,0051y² + 7,5388y + 1416) × 1000/166,386) × 1,220017027 
V=(35,21y + 13100,11) × 1,109197343 
Z: Sou actual 
V: Sou valoració 
y: punts de valoració 
Sou 2009 = Z + (V – Z) × 5,63356 % 
Sou 2010 = Z + (V – Z) × 40,00 % 
Sou 2011 = Z + (V – Z) × 70,00 % 
Sou 2012 = V 
 

Article 18è. Valoració dels llocs de treball 
 
18.1 La Comissió de Valoració de Llocs de Treball estarà formada per dos 
representants de l’Ajuntament de Caldes de Montbui i un membre del Comitè 
d’Empresa i un membre dels Delegats del personal funcionari. 
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18.2 La Comissió de Valoració es reunirà mitjançant convocatòria prèvia per 
qualsevol de les dues parts, amb una antelació de tres dies hàbils i amb tota la 
documentació necessària per poder realitzar la valoració. 
18.3 La Comissió de Valoració de Llocs de Treball valorarà, mitjançant el 
sistema seguit per aquest Ajuntament en la valoració de llocs de treball, tots els 
llocs de treball de nova creació o que es modifiquin, elaborant informe preceptiu 
de la puntuació obtinguda pel lloc de treball i la seva retribució. La valoració 
s’obtindrà per consens de les dues parts. En cas de manca d’acord i un cop 
esgotades les possibilitats de consens, amb un mínim de 3 reunions de la 
Comissió de Valoració de Llocs de Treball, l’Ajuntament aprovarà el sou del lloc 
de treball, adjuntant a l’expedient l’acta de les reunions i els informes de 
valoració del lloc de treball de cadascuna de les parts de la Comissió. Els 
informes de cadascuna de les parts de la comissió de la valoració de llocs de 
treball hauran de ser motivats i hauran d’explicar les causes de la puntuació 
atorgada a un lloc de treball determinat, d’acord amb el sistema de valoracions 
de llocs de treball vigent a l’Ajuntament de Caldes de Montbui. 
18.4 També es tornaran a valorar els llocs de treball existents si així ho sol·licita 
qualsevol empleat que ocupi una plaça de la plantilla de l’Ajuntament de Caldes 
de Montbui, elaborant informe segons el procediment establert al paràgraf 
anterior, per tal de modificar, si així es considera convenient, la Relació de 
Llocs de Treball. Ho podrà sol·licitar a través del Comitè, del seu cap d’àrea o 
mitjançant sol·licitud al Registre General. 
18.5 Un cop iniciat/sol·licitat un procés de valoració o revisió d’un lloc de treball, 
s’estableix un període màxim de 2 mesos per iniciar la valoració i 6 mesos  per 
resoldre la valoració esmentada. “ 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Crear un lloc de treball d’auxiliar administratiu/va de serveis varis, 
personal laboral, a la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Caldes de 
Montbui, que únicament podrà ser proveït amb personal de la pròpia 
Corporació, mentre sigui vigent el que disposa l’article 23 de la Llei 17/2012, de 
27 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat pel 2013. 
 
Segon. Modificar la plantilla del personal de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, 
creant una plaça d’auxiliar administratiu/va de la plantilla de personal laboral de 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui. 
 
Tercer. Publicar la modificació de la relació de llocs de treball i de la plantilla al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, i donar un termini de quinze dies a partir de la darrera publicació, a 
efectes d’al·legacions. 
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6. APROVAR LA CREACIÓ D’UN LLOC DE FUNCIONARI INTERÍ PER A 
PROGRAMES TEMPORALS. 
 
Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, gràcies, hi ha intervencions? Senyora Taulats” 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Molt bé, moltes gràcies, nosaltres estem d’acord que es cobreixin aquestes 
places pels programes temporals, perquè a més a més ens doten de recursos 
que en aquests moments cobreixen places imprescindibles i per programes que 
necessitem en aquest moment, com són els d’ocupació. 
Però ja vam comentar també en anteriors convocatòries, d’aquestes 
característiques, que tenint en compte que es tracta de programes temporals, 
la plaça d’interí, també té caràcter definit i no indefinit i, per tant, es finalitza en 
el moment que s’acaba el programa. En canvi tota la feina que suposa crear les 
places com a funcionari, ens ho estalviaríem si ho féssim amb un contracte 
laboral indefinit, vinculat a la durada del programa temporal. Creiem que a més 
a més és una opció més beneficiosa i senzilla de gestionar i, per tant, més 
eficient per l’Ajuntament, i també és més beneficiosa pels treballadors, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor Personat: 
“Gràcies, el més beneficiós pels treballadors no ho sé, perquè els treballadors 
que estaven com a laborals indefinits estan al carrer avui. S’han de  tornar a 
presentar. Això vol dir que l’Ajuntament tornarà a obrir aquesta plaça, es posarà 
a concurs, es presentaran les persones que creguin oportú presentar-se, i 
sortirà el que ocuparà la plaça. Això vol dir que si no surt la mateixa que teníem 
ocupada, haurà d’aprendre la feina.  
Per tant, l’Ajuntament en aquest cas a part de convocar la plaça amb el temps 
que es triga per convocar-la, tindrem un temps d’aprenentatge, mentre que si 
ho fem com a interí de programació ja no té venciment, o sigui pots... finalitza 
quan finalitza la subvenció o bé quan acaba la feina. Per tant, ja no hi ha cap 
més modificació, ni de personal, ni de plantilla. Això és més beneficiós tant per 
la plantilla de personal que arribi, com per nosaltres. I hem de tenir en compte 
també que aquest lloc de funcionari interí està subvencionat el 60% per la 
Diputació com a mínim, i llavors a partir del 60% depèn dels programes que 
puguem fer, pot arribar fins el 90%. Això vol dir que aquests 28.000 euros que 
té de cost aquesta plaça, que no és un cost afegit, sinó que és un canvi de cost 
perquè el teníem pressupostat ja, pot quedar molt minvat amb aquestes 
subvencions.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Bé doncs, passem a la votació.”  
 
 



 

23 
 

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

 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta dels presents 
[10 vots favorables dels membres del grup municipal d’ERC (10); i 7 
abstencions de CIU (3); del PSC (2); del PPC (1); i d’ICV-EUiA (1)], 
 

            ACORDA: 
    
Identificació de l’expedient  

Expedient de Recursos Humans, relatiu a la modificació d’una contractació 
laboral per obra o servei determinat, tècnic d’ocupació, per un funcionari interí 
per programes temporals. 

 
DICTAMEN 
 
Antecedents  
 
I. El cap d’àrea de Serveis Personals ha sol·licitat la creació d’una plaça de 
funcionari per programes temporals, i adjunta informe en el qual fa constar: 

“Antecedents 
 

I. El Ple de l’Ajuntament de Caldes ha aprovat recentment la creació d’una 
plaça de funcionari/a de programació per a desenvolupar programes 
adreçats a facilitar la inserció laborals dels ciutadans i ciutadanes del 
municipi. 
 

II. L’actual crisi econòmica i, com a conseqüència, social fa imprescindible 
que les administracions públiques desenvolupin projectes específics per 
a combatre l’insuportable nivell d’atur existent. 

 
III. Es d’esperar que l’actual cicle econòmic tingui una durada limitada en el 

temps i, per aquest motiu, els programes per a combatre l’atur també 
hauran d’ajustar-se aquesta durada. 
 

IV. Aquesta plaça temporal estarà adscrita als projectes de reforç dels 
serveis locals d’ocupació de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de 
Catalunya (SOC). 
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Proposta, 
 
Primer. Iniciar el procés de selecció de la persona que ocuparà aquesta plaça 
de tècnic/a d’ocupació (funcionari/a de programació).” 
 
II. El cap d’àrea de serveis personals, en data 5 de març de 2013, també ha 
sol·licitat la creació d’una plaça de tècnic/a mitjà/ana d’ocupació, funcionari 
interí de programació. 
 
III. Aquesta modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball no 
comporta cap increment pressupostari, ja que fins la data ha estat pressupostat 
com a personal laboral temporal. 
 
IV. En la sessió plenària de l’Ajuntament de Caldes de Montbui de 26 d’abril de 
2012, es va acordar aprovar la declaració de serveis essencials i prioritaris, en 
base al que disposa l’article 3, apartat dos, del Reial Decret Llei 20/2012. En a 
aquest acord, es van establir, entre d’altres, els serveis essencials i prioritaris 
següents: 
 
- Personal del Departament de Treball. 
 
V. L’informe de la interventora d’aquest Ajuntament acredita que en el 
pressupost municipal de l’any 2013 hi ha suficient consignació pressupostària 
per atendre la despesa que es detalla a la part dispositiva d’aquest acord. 
 
Fonaments de dret 
L’article 74 de la Llei 7/2007 de 12 d’abril disposa que “Les Administracions 
Públiques estructuraran la seva organització mitjançat les relacions de llocs de 
treball o d’altres instruments organitzatius similars que comprendran com a 
mínim, la denominació dels llocs, els grups de classificació professional, els 
cossos o escales, en el seu cas, a què estiguin adscrits, els sistemes de 
provisió i les retribucions complementàries. Aquests instruments seran públics. 
L’article 8 de la mateixa Llei 7/2007 disposa: 
Són funcionaris interins els que, per raons expressament justificades de 
necessitat i urgència són anomenats com a tals pel desenvolupament de 
funcions pròpies de funcionaris de carrera, quan es doni alguna de les 
circumstàncies següents: 
[...] 
c) L’execució de programes temporals. 
[...] 
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L’article 27 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, del Reglament del personal al 
servei de les entitats locals disposa: 
1. La plantilla es pot modificar amb posterioritat a l'aprovació del pressupost 
durant l'any de la seva vigència, per respondre a l'establiment de nous serveis, 
per a l'ampliació, supressió o millora dels existents que no admetin demora per 
a l'exercici següent, com també si respon a criteris d'organització administrativa 
interna. 
2. Quan la despesa de la modificació per ampliació no es pugui compensar 
amb la despesa de la modificació per reducció, o per la disponibilitat de 
consignacions destinades a llocs vacants que no es pretenguin proveir en 
l'exercici, la modificació de la plantilla requerirà que s'aprovi l'expedient de 
modificació de crèdits del pressupost. 
 
L’article 23. Dos de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per l’any 2013, disposa: 
 
[...] 
Durant l’any 2013 no es procedirà a la contractació de personal temporal, ni al 
nomenament de personal estatutari temporal o de funcionaris interins excepte 
casos excepcionals i per cobrir necessitats urgents i inajornables que es 
restringiran als sectors, funcions i categories professionals que es considerin 
prioritaris o que afectin al funcionament dels serveis públics essencials. 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Modificar al capítol I del pressupost municipal de l’any 2013 una 
contractació temporal corresponent a tècnic/a d’ocupació, la qual passarà a ser 
de funcionari interí per programes temporals. 
Segon. Modificar la plantilla de personal funcionari creant una plaça 
d’administració general, sots escala tècnica, tècnic mitjà, grup A, subgrup A2, 
destinada a personal funcionari interí per programes temporals. 
Tercer. Modificar la Relació de Llocs de Treball, creant un segon lloc de treball 
de Tècnic/a mitjà/ana de promoció econòmica d’ocupació, codi SP016. 
Quart. Aquesta plaça, així com el lloc de treball corresponent, s’amortitzarà en 
el moment que finalitzi el programa temporal al qual s’adscriu o quan aquest 
Ajuntament deixi de percebre les subvencions per aquest programa. 
Cinquè. Publicar la modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i trametre còpia a l’Administració de l’Estat i al Departament de 
Governació de la Generalitat de Catalunya, i donar un termini de 15 dies a 
efectes d’al·legacions, a partir de la darrera publicació de la plantilla. 
 



 

26 
 

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

 
7. APROVAR LA MODIFICACIÓ D’UN LLOC DE TREBALL D’EDUCADOR/A 
SOCIAL PER UN LLOC DE TREBALLADOR/A SOCIAL. 
 
Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, hi ha intervencions sobre aquest punt? Sí, senyora Coll” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“Be, més que res és per manifestar el nostre vot, perquè en aquest punt ens 
abstindrem, no perquè estiguem en contra de la modificació, sinó perquè 
creiem que malgrat aquesta modificació, no estem complint la ràtio que 
estableix la Llei de Serveis Socials, perquè no es tracta de professionals sinó 
les hores que hi dediquen, no? I, per tant, el nostre vot serà l’abstenció, 
gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, gràcies, doncs passem a la votació.”  
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta dels presents 
[13 vots favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10) i de CIU 
(3); i 4 abstencions del PSC (2); del PPC (1) i d’ICV-EUiA (1)], 

             
             ACORDA: 

    
Identificació de l’expedient  

Expedient de Recursos Humans, relatiu a la modificació d’un lloc de treball 
d’educador/a social per un lloc de treball de treballador/a social. 

 
DICTAMEN 
 
Antecedents  
 
I. El cap d’àrea de Serveis Personals ha sol·licitat l’amortització d’un lloc de 
treball d’educador/a social i la creació d’un lloc de treball de treballador/a social, 
i  informa el següent: 
 
“Aquesta modificació de la plantilla està motivada per adaptar-nos a la Llei de 
Serveis Socials de Catalunya que indica el nombre i tipologia de professionals 
per a cada municipi en funció de la seva població. En el cas de Caldes, al 
superar els 15.000 habitants, hem de tenir 3 treballadors/es socials i 2 
educadors/es socials.” 
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II. Aquesta modificació no comporta cap increment pressupostari, ja que els 
llocs de treball d’educador/a social i treballador/a social tenen el mateix nivell 
retributiu. 
 
III. L’informe de la interventora d’aquest Ajuntament acredita que en el 
pressupost municipal de l’any 2013 hi ha suficient consignació pressupostària 
per atendre la despesa que es detalla a la part dispositiva d’aquest acord. 
 
Fonaments de dret 
L’article 74 de la Llei 7/2007 de 12 d’abril disposa que “Les Administracions 
Públiques estructuraran la seva organització mitjançat les relacions de llocs de 
treball o d’altres instruments organitzatius similars que comprendran com a 
mínim, la denominació dels llocs, els grups de classificació professional, els 
cossos o escales, en el seu cas, a què estiguin adscrits, els sistemes de 
provisió i les retribucions complementàries. Aquests instruments seran públics. 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Modificar un lloc de treball d’educador/a social que passarà a ser de 
treballador/a social, codi SP 034, segons Annex 1 que s’adjunta a la proposta. 
 
Segon. Publicar la modificació de la relació de llocs de treball al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i 
trametre còpia a l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
 
8. APROVAR LES VALORACIONS DE LLOCS DE TREBALL. 
 
Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, obrim el torn ara dels grups de l’oposició, senyor Olóndriz.” 
 
Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“Sí, volia dir diverses coses. D’entrada no poso en dubte la necessitat de 
revisar les valoracions dels diferents llocs de treball, com a mínim de la majoria. 
El que sí que vull destacar són unes coses; pels auxiliars administratius i els 
administratius em sembla correcte. Pel que vull fer més incidència és amb les 
valoracions dels caps de serveis: Serveis Personal, Serveis Territorial i  
Recursos Humans. Per què? D’entrada perquè també aquí hi ha un informe de, 
una diferència de criteri entre l’equip de govern i el Comitè d’Empresa. 
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El Comitè d’Empresa parla que no estan d’acord a com s’han valorat aquests 
tres llocs, i diu una cosa que em sorprèn, que s’han arribat a establir quantitats 
econòmiques amb criteris subjectius i arbitraris. M’agradaria que m’expliquéssiu 
quins són aquests criteris, si realment són diferents aquests criteris en vers els 
que s’apliquen a la resta.  
Però jo voldria dir altres coses respecte a això, sense posar en dubte la 
possibilitat o la necessitat que aquests tres llocs de treball siguin revisats, que 
hem de pensar que en aquests moments estan cobrant un bon sou, un molt 
bon sou. Potser no el sou que els hi correspon, això també ho reconec, però 
estan cobrant un bon sou. I en un moment on per culpa de lleis que ens venen 
de fora -també cal dir-ho- hem retallat pagues extres a tots els treballadors, 
hem minvat el poder adquisitiu de tots els treballadors, anar a revisar aquests 
llocs de treball... potser no és al més adequat.  
Per exemple, encara hi ha pendent més de deu mil euros de fons social des de 
fa més de quatre anys.  Quan parlo de fons social vull dir: per maternitat i per 
diferents qüestions que estan contemplades en el conveni.  
Potser la prioritat hagués estat primer cobrir aquests deutes o aquests 
compromisos socials i després anar a fer el que és just, que és revisar allò que 
cobren els que més cobren, potser no haurien de ser els primers.” 
 
Pren la paraula la senyora Romano: 
“Gràcies senyor alcalde. En aquest punt nosaltres ens hagués agradat poder 
votar que hagués anat en dos punts diferents, perquè pel que fa al tema 
d’administratius, les valoracions les veiem correctes, però el tema dels caps 
d’àrea, entenem que amb la que està caient per a tots els treballadors d’aquest 
Ajuntament i de totes les administracions que estan patint, creiem que és de 
tenir molt poca sensibilitat per part del govern de Caldes de Montbui el valorar 
aquests tres llocs de treball, que ja tenen uns bons sous i que en total ens farà 
augmentar el capítol 1 amb 18.026’76 euros.  
Crec senyor alcalde que aquesta proposta estaria bé que vostè s’ho planteges, 
perquè tots els treballadors han patit retallades, tots els treballadors no han 
cobrat la paga doble, i molts treballadors estan pendents d’ajuts de coses de 
dentistes, olleres, etc. Per tant, senyor alcalde, el nostre vot serà contrari, i 
volem deixar palès aquí que creiem que això és una injustícia que s’està fent 
amb tots els treballadors del nostre Ajuntament, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, gràcies, hi havia més paraules demanades en aquest punt? Senyora 
Taulats.” 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Nosaltres sí que demanaríem explícitament com ja vam fer-ho a la Comissió 
Informativa si de nou poden valorar la proposta d’acord en dos grups i que es 
votin separadament les dues. Una que de manera clara ja diu l’expedient que 
recull l’acord de la Comissió de Valoració de llocs de treball i amb un altre 
paquet els que no hi ha acord en la valoració de llocs de treball. 
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També volíem comentar, a banda d’això i del que ja s’ha dit, si és la primera 
vegada que es porta a aprovació una valoració de llocs de treball en el Ple de 
l’Ajuntament, sense que hi hagi justament  aquest acord de tots els agents que 
participen en la Comissió de Valoració de llocs de treball? Ho diem perquè si és 
així no deixem de crear un precedent que no és correcte, perquè normalment el 
que es busca en aquests processos és la, el màxim consens i la màxima 
unanimitat. Si aquesta és la primera vegada que portem a aprovació una 
valoració de llocs de treball sense el consens de tots els agents en el marc de 
la Comissió de Valoració de llocs de treball que és on toca fer-la, creem un 
precedent que creiem que no és adequat de cara al futur, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor Personat: 
“Gràcies senyor alcalde. Aniré contestant una miqueta barrejat tot per anar 
seguint una miqueta d’ordre, no? No és la primera vegada que es porta sense 
acord de l’altre part de la comissió, entre altres coses perquè a l’acord de 
condicions es va pactar que a la tercera vegada que no ens posessin d’acord 
tant la part de l’Ajuntament com la part social, automàticament quedava aprovat 
la part de l’Ajuntament. Aquest acord està signat al 2009 i es d’aplicació al 
2009. Segons aquest acord es fa la valoració, no es fan dos tipus de 
valoracions, es fa una valoració aplicant aquest acord de condicions, tant amb 
els caps com pels empleats, és la mateixa valoració. 
Quan als criteris subjectius i arbitraris aquí jo també estic amb vostè que 
aquestes coses es poden dir molt aviat però de fet s’hauria de mirar potser una 
miqueta abans el perquè es fa una cosa d’aquest tipus així i com es fa. Ni és 
objectiu, ni és arbitrari, li puc assegurar.  
Per altra banda, jo també he llegit l’informe de la part social i no deixo de 
quedar bastant parat també, perquè d’entrada diuen que si ja s’havia valorat 
aquesta fitxa una altra vegada, evidentment les fitxes es poden valorar tantes 
vegades com facin falta i es demanin, tant per part dels caps com per part del 
mateix interessat o empleat. 
Per altra banda també diuen que no veuen cap cas que els impliqui, cap nova 
responsabilitat. En l’informe tenen vostès les tasques que s’han ampliat dels 
que tenen, per tant, no és que s’incrementi el sou, no s’incrementa el sou, sinó 
que es dóna la part de responsabilitat que augmenta amb la valoració de llocs 
de treball. Per tant i això està contemplat en la llei de pressupostos 2013, no 
incomplim cap llei, eh! No incomplim cap llei. 
Per altra banda també li haig de dir que ens donen una solució, nosaltres quan 
valorem, valorem places, no valorem persones, d’acord? Però aquí en l’informe 
i ho llegiré tal qual ho posa: “d’altra banda, si és el que es vol premiar a la 
persona que ocupa un lloc de treball, això es pot fer de dues formes diferents” 
D’entrada, si volem premiar una persona que ocupa un lloc de treball, no pateixi 
que sabem com fer-ho, però no és aquest el cas.  
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Per altra banda les dues alternatives que donen, li llegiré perquè ho sàpiga, 
suposo que vostè senyor Pau i tots ho han llegit, però tornaré a llegir-ho, són 
“aprovar un reglament de compliment d’objectius amb la possibilitat que tothom 
tingui accés i possibilitat d’assolir-los i que comporti uns complements 
consensuats i aprovats.” Us he de dir que nosaltres amb aquesta negociació 
que hem fet hem intentat provar dues vegades per introduir aquest concepte, i 
les dues vegades no han cregut oportú de parlar-ne. Per tant queda pendent de 
poder-ho fer, evidentment que sí, i no defallirem per poder-ho aconseguir.  
Però el que més em preocupa és el que ve després, el segon punt, que diu: 
“transformar el lloc de treball en un càrrec de confiança”, transformar el lloc de 
treball en un càrrec de confiança vol dir treure la persona que tenim ara i posar 
un càrrec de confiança.  
Jo per si de cas els hi llegiré el que és un càrrec de confiança, les feines que 
pot fer un càrrec de confiança i evidentment li llegiré també el que vol dir el 
transformar. L’estatut bàsic dels empleats públics en l’article 9 especifica molt 
bé què és un funcionari de carrera, i diu que són funcionaris de carrera: 
“quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una 
Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho 
Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de 
carácter permanente. En todo caso, el ejercicio de las funciones que impliquen 
la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o 
en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las 
Administraciones Públicas corresponden exclusivamente a los funcionarios 
públicos, en los términos que en la ley de desarrollo de cada Administración 
Pública se establezca.”  
O sigui que només poden treballar i fer la feina de funcionaris públics els 
funcionaris públics. 
En l’article 12 que explica que és un personal eventual diu: “personal eventual 
el que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza 
funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento 
especial, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios 
consignados para este fin. Las leyes de Función Pública que se dicten en 
desarrollo de este Estatuto determinarán los órganos de gobierno de las 
Administraciones Públicas que podrán disponer de este tipo de personal.” 
 
Us he de dir que aquest desenvolupament de la llei encara no està fet, per tant 
malgrat volguéssim, segons l’estatut d’empleat públic no podríem fer càrrecs de 
confiança, però a Catalunya tenim el Decret 214 que l’article 9 ens permet 
nomenar càrrecs públics de confiança, com ja vostès alguna vegada ho han  
fet.  
I aquí diu: “personal eventual el que, en virtut de lliure nomenament i en règim 
no permanent, ocupa un lloc de treball no reservat a funcionaris i que té 
qualsevol d'aquestes condicions: confiança o assessorament especial, i està 
nomenat per l’alcalde.  
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El nomenament de personal eventual de confiança o assessorament especial 
correspon a l'alcalde o president de l'entitat local, i caducarà quan el senyor 
alcalde li denegui o li tregui la confiança o quan cessi aquest senyor.” 
 
Per tant, queda clar que si traiem una persona que està fent unes tasques de 
funcionari públic, hi posem una persona de confiança, evidentment no podrà fer 
aquesta feina. 
A mi si encara aquí, aquest consell, perquè nosaltres ho llegim tot perquè ens 
podem equivocar i de no equivocant-se. En comptes de transformar hagués dit 
que poguéssim nomenar, crear, o el que fora, vol dir que mantindríem encara la 
plaça de relacions de cap laboral, de cap de Recursos Humans, però 
transformar vol dir fer-lo fora, i un sindicat crec que la base primordial, sempre, 
sempre, sempre és defensar els llocs de treball, per tant, m’ha sobtat moltíssim. 
 
Quant als criteris subjectius i arbitraris, us he de dir que l’acord de condicions 
està aprovat el 2009 i l’acord de condicions estableix una corba, ja li vaig 
intentar explicar una vegada, és molt difícil d’explicar, però intentaré tornar-ho a 
explicar, si no ja han vist allà una pissarra per fer la gràfica per veureu més bé, 
però si ens ho expliquem així millor.  
Vam crear una forma de valoració que es diu Método Hay que és el que fem 
servir. Només fem servir aquest, tant pels empleats com pels caps i els no 
caps, per tots. I es donen unes puntuacions, aquests punts, segons els punts 
que tinguis et dóna un sou, i és la corba aquesta que li estic dient, que és la 
corba de retribucions, la corba retributiva. Aquesta corba retributiva hi ha un 
punt d’inflació en el qual, crec que són 739. El punt 739 i tot el que passa de 
739 comença a baixar, per tant ens podríem trobar, com ens trobem, que hi ha 
valoracions fetes de més de 739 punts que cobren menys que els que estan 
abans.  
Aquesta corba està feta així perquè en el seu dia, potser es va donar la 
possibilitat de fer-la, els sindicats de fer-la així, i van premiar més els 
treballadors de base, que em sembla molt bé, però van castigar sense donar-
se’n compte els treballadors que tenen responsabilitats. Suposo que se’n 
devien donar compte perquè en aquest mateix pacte es va signar que aquesta 
corba retributiva només es podia aplicar, o no es podia aplicar a la policia que 
anava a part, i tots els que passaven d’aquest punt d’inflació, dels punts 739, 
deixant la possibilitat de poder arbitrar i posar el sou a l’Ajuntament, d’acord? 
Per tant és igual de subjectiva i igual com a dit vostè d’arbitrari ara que al 2010 
o al 2009 quan van signar-ho. Perquè es va signar, es va signar amb tots els 
sindicats, no va deixar de signar ningú. Per tant és igual d’arbitrari ara que 
abans. 
De totes formes jo també li diré que aquesta corba està feta així, però a 
l’empresa privada aquesta corba va al revés, o sigui, donen més punts als llocs 
de responsabilitat i menys als de base, jo no li diré si està bé o no està bé, 
evidentment no està bé, però no entraré a discutir-ho, si ho fan bé o no ho fan 
bé, de tal manera que una corba va per aquí, l’altra corba va per aquí, 
evidentment l’empresa privada amb això què aconsegueix?  
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Doncs tenir els llocs de responsabilitat un sou més adequat. Nosaltres com 
Ajuntament això no ho tenim, però tenim aquesta possibilitat, si es passa de 
739 ja tens aquesta possibilitat de poder ficar tu el sou. I per què? Doncs 
perquè nosaltres no podem anar a caçar talents a fora com fa l’empresa 
privada. Nosaltres quan tens una feina l’has de posar a disposició de la gent 
que vulgui presentar-se i has de fer un concurs públic. Però és evidentment que 
si els puntals de l’Ajuntament són els que tenen responsabilitats, com els caps 
d’àrea, caps de departament, com a secretaria, com a intervenció, com a 
tresoreria. Si obres un concurs i ofereixes un sou baix, tindrem el que tindrem, 
tindrem el que tindrem, jo no dic que els sous baixos siguin dolents, no, però 
una persona si ha d’estar molt qualificada, amb molta experiència, evidentment 
potser no vindrà amb un sou baix. Per tant, tens la possibilitat de poder-ho fer. 
Per altra banda entre aquesta corba feta per la classe, pel sindicat o feta per la 
patronal diguem exterior, hi ha un terme mig, que és la recta, i aquesta diu a 
tant el punt, sigui en un lloc o sigui en un altre, que potser, potser és la més 
justa, jo no diria que no. 
De totes formes suposo que se’n devien donar compte perquè a l’abril, al març 
o a l’abril de 2010 ja van presentar una proposta de modificació d’aquestes 
valoracions, d’aquestes corbes, d’aquestes corbes salarials, però, però només 
de la part de dalt a partir de 739 punts.  
Llavors ens trobaríem que tindríem dos valoracions diferents en els empleats 
de l’Ajuntament, cosa que crec que no hauria de ser. Seria totalment, totalment 
injust. Per tant, estem oberts a estudiar qualsevol altra valoració, qualsevol altre 
tipus de posar el sou.  
Nosaltres que hem fet per estipular el sou d’aquesta manera que se’ns diu que 
és subjectiva i arbitraria, doncs, hem demanat a la Diputació un estudi mig de 
tots els salaris de tots els caps, de caps n’hi ha de dues categories, els caps de 
segona i els caps de primera, però tots són caps. I tenim el sou mig que cobren 
els caps en tots els ajuntaments de la Diputació de Barcelona són 46.433 del 
grup 2, i el grup 1, 37.065, d’això hem fet la mitjana i surt 41.749 euros de 
mitjana de tots els caps de tots els ajuntaments de la Diputació de Barcelona. 
 
Per altra banda hem fet la recta aquesta que puntua els punts per un igual per 
tots els empleats i surt, més o menys, 41.300 euros de mitjana. Vist que 
realment és un import important i vist el temps que correm, hem rebaixat en 
comptes de 41.700, hem rebaixat 2.500 euros menys per atribuir aquests sous 
que són 39.300.  
Jo no sé si això és arbitrari o subjectiu, però li asseguro que subjectiu no és, 
està molt comptat. Arbitrari crec que tampoc. És igual d’objectiu i arbitrari de 
quan es van signar els pactes d’acords l’Ajuntament amb els sindicats per 
poder aplicar el preu dels sous. 
No sé si em deixo de contestar algú?  
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Sí, que potser era prioritari pagar el fons social? L’acord de condicions si es 
signa és per respectar-lo i per complir-ho, perquè si firmem una cosa i l’endemà 
ja no estem conformes i ho volem modificar... però representa que no ho 
modifiquem i a més no volem que es compleixi, doncs jo crec que s’ha de 
complir.  
El fons social té el seu pressupost i cada any té la seva assignació, alguns anys 
hi ha més demanda que altres, i quan es cobreix es cobreix. I el que estem fent 
és anar pagant, anar pagant el fons social. I anirem fent el mateix, vull dir: 
s’assignarà el pressupost que estigui signat segons l’acord de condicions que 
va estipular amb la part social d’aquest Ajuntament i s’anirà pagant. No es deu 
res eh! No es deu res, o sigui es va complint el fons social. Deure vull dir per 
pagar quan no tens que pagar, o sigui, si tu quan tens de pagar, no pagues 
deus, però si tu quan tens pagues, no deus res. 
I ja està, crec que no em deixo res més.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, hi ha repliques aquí? Senyor Olóndriz” 
 
Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“Bé, una petita rèplica. Suposo que quan has dit que heu fet la mitjana dels 
sous dels caps de tota la província de Barcelona, s’ha tingut, s’ha ponderat els 
habitants de cada municipi. S’ha ponderat la mida d’aquests municipis o potser 
només s’ha fet una mitjana aritmètica? En qualsevol cas sí que em reconeixes 
que és un mètode diferent que la resta de treballadors.  
També afirmes que no es deu res de fons social i això entra en contradicció 
amb la informació que jo tinc. El que no puc demostrar-te, ni tinc papers aquí 
per debatre-ho més. Ho deixem aquí i ens ho mirem.  
De totes maneres la cosa més important que jo deia era l’oportunitat i la 
prioritat, no? No crec exceptuant els auxiliars administratius i administratius, 
que s’hagi de fer una revisió ara dels llocs de treball que tenen un sou més 
elevat en aquest Ajuntament, sense posar en dubte que potser sí que han de 
cobrar més.  
I una pregunta que suposo que deus saber, perquè aquestes coses se saben, 
quina diferència hi ha entre el sou més baix i més alt d’aquest Ajuntament?  
O sigui, quantes vegades més cobra el sou més baix per part del sou més 
elevat? Aquesta és una dada que a vegades s’ha de tenir en compte, no? 
Quantes vegades més, si el que cobra més cobra tres vegades més que el que 
cobra menys? O cobra set? Quinze? Vint? I si mires això i mires l’històric, 
veuràs també coses curioses.” 
 
Pren la paraula el senyor Personat: 
“Diu que se’n pren dos mètodes diferents, i jo torno a dir-li: se’n pren un únic 
mètode que hi ha la valoració i la proposta de sous, que és el que està aprovat 
en l’acord de condicions, signat per l’Ajuntament en el seu dia i per la part 
social d’aquest Ajuntament. No se’n prenen dos, se’n pren un i es valora 
segons aquest mètode, segons aquest mètode, única i exclusivament. 
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Quan a la diferència de sous, no li  puc dir ara, ja li diré si vol? Però clar, no 
m’extrapoli ara amb diferències de sou entre el que cobra més i el que cobra 
menys, perquè també podem dir el que treballa més i el que treballa menys, 
que té més hores, que te més responsabilitat, que té moltes més gent al seu 
càrrec i, per tant, ha de tenir un “do de mando”. 
No ho sé si es pot comparar el que cobra més amb el que cobra menys. Jo en 
tot cas podia comparar entre tots els auxiliars administratius d’aquest 
Ajuntament amb altres ajuntaments, i això sí que ho hem fet, ara no tinc els 
resultats aquí, però anava bastant bé. Els caps nostres amb els caps d’altres 
ajuntaments, que és el que hem fet, això sí que ho podem comprovar, però no 
em digui que podem comparar el que cobra més amb el que cobra menys, tres 
vegades o quatre, perquè no sé, a vegades un sou de 50 pot ser rentable i un 
sou de 15 hi pots perdre diners.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, a mi m’agradaria que reconegués o com a mínim que s’expliqués que 
quan es va aprovar l’acord de condicions en certa manera vigent, però en certa 
manera també modificat per normativa superior, que per cert va ser ratificat per 
aquest ple, només faltaria, i alguns dels regidors de l’oposició que han 
intervingut van votar a favor i per tant se suposa que van votar a favor per la 
globalitat del pacte, i per tant aquest pacte establia la recta retributiva i els que 
quedaven dins i els que quedaven fora d’aquesta recta.  
A mi m’agradaria que reconegués que en el seu moment la gran majoria, la 
immensa majoria de sous de la immensa majoria de treballadors d’aquest 
Ajuntament es va millorar i es va millorar molt. I això va ser el 2009 i aquest 
pacte el va signar el mateix alcalde que els parla en aquest moment. 
Com saben també fora d’aquesta corba retributiva quedaven un seguit de llocs 
de treball, com a explicat el regidor, que quedava pendent diguem “sine die” la 
seva actualització. I vostès això ho han volgut comparar amb la pèrdua d’una 
paga extra, això no ho ha decidit aquest Ajuntament, ho saben perfectament. 
Això ve imposat pel govern central. Però si, afegeixo, si gràcies a la bona gestió 
ens podem permetre allò que en aquell moment no va poder ser, fer-ho ara, fer 
aquestes regularitzacions, algunes d’elles que van quedar pendents, doncs 
fem-ho, i fem servir la nostra sobirania. 
Ja en parlarem després de sobirania municipal i de la sobirania nacional. Fem 
servir la nostra sobirania, això no ens ho impedeix ningú, podem fer-ho, ens ho 
podem permetre i per tant ho fem. En el seu moment vam fer un acta de justícia 
social regularitzant la immensa majoria de llocs, regularitzant no, millorant els 
sous a la immensa majoria de llocs de treball, en van quedar uns quants 
pendents, els llocs amb càrrecs amb més responsabilitat. Ara que podem fer-
ho, i ningú ens ho impedeix, doncs fem-ho. Això també em sembla de justícia. 
Evidentment són sous més elevats, sí, també són diferents categories que 
havien quedat fora de la corba retributiva, per tant, la justícia i la injustícia, més 
aviat  la injustícia a la qual s’ha fet referència jo crec que, en fi, que no hi estic 
gens d’acord.  
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Crec que no és una qüestió de justícia o d’injustícia, sinó que és una qüestió 
d’explicar que en el seu moment la gran majoria de sous ja es van millorar, tot i 
que després l’aplicació ha quedat congelada a partir d’un determinat moment 
per normes superiors imposades i que per tant els llocs que quedaven, doncs 
hem cregut convenient utilitzant la sobirania en aquest Ajuntament que tocava 
fer-ho. 
Bé, passem a la votació d’aquest punt.”   
 
Pren la paraula el senyor Personat: 
“No, que les pagues, ells també han estat, també les pagues els hi ha congelat 
les pagues. I per altra banda és voluntat d’aquest Ajuntament d’anar arreglant 
la situació. Hem fem crec que catorze, catorze valoracions de llocs de treball i li 
haig de dir que totes aquestes millores, totes han estat proposades per la part 
de govern, no ha estat cap proposada encara per part del sindicat.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Pel que fa a la petició de separar el vot, no ho farem perquè ja ha estat 
informat així, l’expedient és únic, però crec que en les seves intervencions crec 
que ja ha quedat clar tant la seva intenció de vot com el motiu de separar 
diferents casos, per tant ja quedarà constància i quedarà a les actes. Passem a 
la votació.”             
 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta dels presents 
[10 vots favorables dels membres del grup municipal d’ERC (10); 3 abstencions 
de CIU (3); i 4 vots en contra del PSC (2); del PPC (1) i d’ICV-EUiA (1)], 

             
            ACORDA: 

    
Identificació de l’expedient  
 
Expedient de Recursos Humans, relatiu a la modificació dels llocs de treball 
següents: 
 
Cap del Servei de Recursos Humans 
Administratiu/va de Serveis Personals 
Administratiu/va de Serveis Socials 
Auxiliar Administratiu/va de Serveis Personals 
Cap de Serveis Personals 
Auxiliar Administratiu/va de Tresoreria 
Cap de Serveis Territorials 
Professor/a d’Adults (Projecte Pla d'acollida i inserció cultural d'immigrants 
dins el programa municipal Pla de Barris) 
 
DICTAMEN 
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Antecedents  

I. La Comissió de Valoració de Llocs de Treball ha portat a terme la valoració 
del llocs de treball següents, com a conseqüència de les noves fitxes 
descriptives dels llocs de treball, les quals s’adjunten a l’expedient: 
 
ÀREA LLOC DE TREBALL 
Serveis Generals Cap del Servei de Recursos Humans 
Serveis Personals Administratiu/va de Serveis Personals 
Serveis Personals Administratiu/va de Serveis Socials 
Serveis Personals Auxiliar Administratiu/va de Serveis Personals 
Serveis Personals Cap de Serveis Personals 
Serveis Personals Professor/a d’Adults (Projecte Pla d'acollida i inserció 

cultural d'immigrants dins el programa municipal Pla de 
Barris) 

Serveis Econòmics Auxiliar Administratiu/va de Tresoreria 
Serveis Territorials Cap de Serveis Territorials 
 
 
II. Es considera necessari adequar les retribucions dels llocs de treball 
esmentats, com a conseqüència de les noves tasques introduïdes, segons les 
fitxes descriptives que consten a l’expedient, ja que sense la modificació de les 
funcions d’aquests llocs de treball es dificultaria la consecució de les comeses 
del servei on estan adscrits. 
 
III. Aquests llocs de treball han estat valorats amb el mètode HAY, mètode 
utilitzat i acordat amb els representants dels empleats de l’Ajuntament de 
Caldes de Montbui per portar a terme les valoracions dels llocs de treball, 
segons les actes de valoració que consten a l’expedient, en les dates de 18 de 
febrer de 2013, 28 de febrer de 2013, 7 de març de 2013 i 12 de març de 2013, 
i d’acord amb el que disposen els articles 17 i 18 de l’Acord de Condicions de 
Treball comunes dels empleats públics de l’Ajuntament de Caldes de Montbui. 
 
IV. L’Ajuntament de Caldes de Montbui i els representants dels treballadors, en 
la Comissió de Valoració de Llocs de Treball han arribat a un acord quant a la 
valoració dels llocs de treball següents: 
 

- Administratiu/va de Serveis Socials, 252 punts. 
- Administratiu/va de  Serveis Personals, 252 punts. 
- Auxiliar Administratiu/va de Tresoreria, 199 punts. 
- Professor/a d’Adults, 581 punts. 
- Auxiliar Administratiu/va de Serveis Personals, 199 punts 
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V. No s’ha arribat a un acord, en el sí de la Comissió de Valoració de Llocs de 
Treball, quant a les valoracions dels llocs de treball següents:  

- Cap de Serveis Personals 
- Cap de Serveis Territorials 
- Cap del Servei de Recursos Humans 

 
VI. Quant a aquests llocs de treball, les actes de les valoracions de llocs de 
treball, que com ja s’ha esmentat s’adjunten a l’expedient, motiven les 
valoracions fetes tant pels representants de l’Ajuntament, com pels 
representants dels empleats, a que fa referència l’article 18.3 de l’Acord de 
Condicions de Treball comunes dels empleats públics de l’Ajuntament de 
Caldes de Montbui. 
  
VII. L’informe de la interventora d’aquest Ajuntament acredita que en el 
pressupost municipal de l’any 2013 hi ha suficient consignació pressupostària 
per atendre la despesa que es detalla a la part dispositiva d’aquest acord. 
 
Fonaments de dret 
L’article 72 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic 
disposa que “en el marc de les seves competències d’autoorganització, les 
Administracions Públiques estructuraran els seus recursos humans d’acord 
amb les normes que regulen la selecció, la promoció professional, la mobilitat i 
distribució de funcions i de conformitat amb lo previst en aquest capítol (Capítol 
II).” 
 
L’article 74 de la mateixa Llei 7/2007, de 12 d’abril, disposa que “les 
Administracions Públiques estructuraran la seva organització mitjançant les 
relacions de llocs de treball o d’altres instruments organitzatius similars, que 
contindran, com a mínim, la denominació dels llocs, els grups de classificació 
professional, els cossos o escales, en el seu cas, a que estan adscrits, els 
sistemes de provisió i les retribucions complementàries.  
 
L’Acord de Condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament de 
Caldes de Montbui disposa: 

“Article 17è. Retribucions 
17.1. L’increment anual de les retribucions del personal al servei de 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui, es farà d’acord amb la Llei de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a tots els conceptes, excepte pels 
conceptes retributius de la valoració dels llocs de treball que seran els pactats a 
l’annex corresponent a aquest acord, per als anys 2009, 2010, 2011 i 2012. 
 Aquesta valoració de llocs de treball no serà d’aplicació als empleats del cos 
de la policia local, inclòs l’agent rural, els quals ja tenen la seva pròpia valoració 
de llocs de treball i que regula l’annex de la policia local d’aquest acord,  i els 
llocs de treball que superin els 739 punts de la valoració de llocs de treball.  
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El sou corresponent a la suma dels conceptes retributius del sou base, 
complement específic i complement de destí dels llocs de treball afectats per la 
valoració esmentada es calcularan segons les formules següents per una 
jornada a temps total: 
 
Z=((-0,0051y² + 7,5388y + 1416) × 1000/166,386) × 1,220017027 
V=(35,21y + 13100,11) × 1,109197343 
 
Z: Sou actual 
V: Sou valoració 
y: punts de valoració 
 
Sou 2009 = Z + (V – Z) × 5,63356 % 
Sou 2010 = Z + (V – Z) × 40,00 % 
Sou 2011 = Z + (V – Z) × 70,00 % 
Sou 2012 = V 

Article 18è. Valoració dels llocs de treball 
 
18.1 La Comissió de Valoració de Llocs de Treball estarà formada per dos 
representants de l’Ajuntament de Caldes de Montbui i un membre del Comitè 
d’Empresa i un membre dels Delegats del personal funcionari. 
18.2 La Comissió de Valoració es reunirà mitjançant convocatòria prèvia per 
qualsevol de les dues parts, amb una antelació de tres dies hàbils i amb tota la 
documentació necessària per poder realitzar la valoració. 
18.3 La Comissió de Valoració de Llocs de Treball valorarà, mitjançant el 
sistema seguit per aquest Ajuntament en la valoració de llocs de treball, tots els 
llocs de treball de nova creació o que es modifiquin, elaborant informe preceptiu 
de la puntuació obtinguda pel lloc de treball i la seva retribució. La valoració 
s’obtindrà per consens de les dues parts. En cas de manca d’acord i un cop 
esgotades les possibilitats de consens, amb un mínim de 3 reunions de la 
Comissió de Valoració de Llocs de Treball, l’Ajuntament aprovarà el sou del lloc 
de treball, adjuntant a l’expedient l’acta de les reunions i els informes de 
valoració del lloc de treball de cadascuna de les parts de la Comissió. Els 
informes de cadascuna de les parts de la comissió de la valoració de llocs de 
treball hauran de ser motivats i hauran d’explicar les causes de la puntuació 
atorgada a un lloc de treball determinat, d’acord amb el sistema de valoracions 
de llocs de treball vigent a l’Ajuntament de Caldes de Montbui. 
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18.4 També es tornaran a valorar els llocs de treball existents si així ho sol·licita 
qualsevol empleat que ocupi una plaça de la plantilla de l’Ajuntament de Caldes 
de Montbui, elaborant informe segons el procediment establert al paràgraf 
anterior, per tal de modificar, si així es considera convenient, la Relació de 
Llocs de Treball. Ho podrà sol·licitar a través del Comitè, del seu cap d’àrea o 
mitjançant sol·licitud al Registre General. 
18.5 Un cop iniciat/sol·licitat un procés de valoració o revisió d’un lloc de treball, 
s’estableix un període màxim de 2 mesos per iniciar la valoració i 6 mesos  per 
resoldre la valoració esmentada. “ 
L’article 22 de la Llei 17/2012, de 27 de desembre de Pressupostos Generals 
de l’Estat pel 2013 disposa: 
“Dos. En l’any 2013, les retribucions del personal al servei dels sector públic no 
podrà experimentar cap increment respecte a les vigents a 31 de desembre de 
2012, en termes d’homogeneïtat pels períodes de comparació, tant pel que 
respecta a efectius de personal, com a l’antiguitat del mateix, i sense tenir-se 
en compte la reducció aprovada pel Reial Decret-Llei 20/2012, de 13 de juliol. 
[...] 
Quatre. La massa salarial del personal laboral, que no podrà incrementar-se el 
2013, està integrada pel conjunt de les retribucions salarials i extrasalarials i les 
despeses d’acció social devengades per l’esmentat personal el 2012, en 
termes d’homogeneïtat per als dos períodes de comparació, tenint en compte el 
que disposa l’apartat Dos d’aquest article. 
[...] 
Set. Lo disposat en els apartats anteriors ha d’entendre’s sens perjudici de les 
adequacions retributives que, amb caràcter singular i excepcional, resultin 
imprescindibles pel contingut dels llocs de treball, per la variació del nombre 
d’efectius assignats a cada programa o pel grau de consecució dels objectius 
fixats al mateix. 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Modificar la relació de lloc de treball de l’Ajuntament de Caldes de 
Montbui, en els termes següents, i segons l’Annex 1 que acompanya la 
proposta, i amb efectes retributius al dia 1 de maig de 2013, pels empleats que 
estan portant a terme les funcions dels llocs de treball següents: 
I. Es modifiquen les funcions, i com a conseqüència d’aquesta modificació, la 
valoració del lloc de treball de cap del servei de recursos humans, personal 
funcionari, la qual passa a ser de 858 punts, quedant aquest lloc de treball fora 
de la corba retributiva, de conformitat amb l’article 17.1 de l’Acord de 
Condicions de Treball dels empleats públics de l’Ajuntament de Caldes de 
Montbui. 
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II. Es modifiquen les funcions d’un lloc de treball d’auxiliar administratiu/va de 
serveis personals, personal laboral, que passa a ser d’administratiu/va de 
serveis personals, amb una valoració de 252 punts. 
III. Es modifiquen les funcions d’un lloc de treball d’auxiliar administratiu/va de 
serveis socials, personal funcionari, que passa a ser d’administratiu/va de 
serveis socials, amb una valoració de 252 punts. 
IV. Es modifiquen les funcions, i com a conseqüència d’aquesta modificació, la 
valoració d’un lloc de treball d’auxiliar administratiu/va de serveis personals, 
personal funcionari, la qual passa a ser de 199 punts. 
V. Es modifiquen les funcions, i com a conseqüència d’aquesta modificació la 
valoració del lloc de treball de cap de serveis personals, personal funcionari, la 
qual passa a ser de 1.486 punts. Aquest lloc de treball ja estava fora de la 
corba retributiva, segons el que disposa l’article 17.1 de l’Acord de Condicions 
de treball comunes dels empleats públics de l’Ajuntament de Caldes de 
Montbui. 
VI. Es modifiquen les funcions, i com a conseqüència d’aquesta modificació la 
valoració d’un lloc de treball d’auxiliar administratiu/va de serveis econòmics, 
personal funcionari, la qual passa a ser de 199 punts. 
VII. Es modifiquen les funcions, i com a conseqüència d’aquesta modificació, la 
valoració del lloc de treball de cap de serveis territorials, personal funcionari, la 
qual passa a ser de 1.486 punts. Aquest lloc de treball ja estava fora de la 
corba retributiva, segons el que disposa l’article 17.1 de l’Acord de Condicions 
de treball comunes dels empleats públics de l’Ajuntament de Caldes de 
Montbui. 
VIII. Es modifiquen les funcions, i com a conseqüència d’aquesta modificació, la 
valoració de la contractació de durada determinada per obra o servei 
determinat de professor/a d’adults del “Projecte Pla d'Acollida i Inserció Cultural 
d'Immigrants dins el programa municipal Pla de Barris”. 
Segon. Modificar la plantilla del personal de l’Ajuntament de Caldes de Montbui 
en els termes següents: 
I. Es modifica una plaça d’auxiliar administratiu/va per una plaça 
d’administratiu/va de la plantilla del personal laboral de l’Ajuntament de Caldes 
de Montbui. 
II. Es modifica una plaça d’auxiliar administratiu/va de l’escala d’administració 
general, sots escala auxiliar, per una plaça d’administratiu/va de l’escala 
d’administració general, sots escala administrativa de la plantilla del personal 
funcionari de l’Ajuntament de Caldes de Montbui. 
Tercer. Publicar la modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball al 
tauler d’edictes, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya, i donar un termini de quinze dies a partir de la 
darrera publicació, a efectes d’al·legacions. 
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9. APROVAR L’ACORD SOBRE LA JORNADA DE TREBALL A 
L’AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI. 
 
Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 
  
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, senyor Personat” 
 
Pren la paraula el senyor Personat: 
“Gràcies senyor alcalde. Tal com vaig fer a l’últim acte de la comissió de 
seguiment del Comitè d’Empresa, vull agrair la voluntat de tots els sindicats 
perquè ha estat una negociació dura, evidentment que sí. Hem tingut els 
nostres més i els nostres menys. Ha hagut voluntat negociadora. Com a totes 
les comunitats i totes les associacions hi ha gent que té més predisposició a 
pactar, altres no tant. Suposo que és qüestió d’estratègia, però el que compta a 
la fi és un pacte, un pacte que crec que ha sortit bastant encertat, més que res 
pel resultat de l’assemblea. 
Vull agrair als sindicats per aquest esforç que han fet, i agrair també al personal 
de l’Ajuntament que també al final va prendre part per poder prendre una 
decisió per a firmar el pacte. 
Tant mateix, també hem de dir que l’horari ja estava establert, perquè vam fer 
un decret d’aplicació al no arribar a un acord. Al començar l’any teníem 
obligació de donar compte de les hores que es feien i el sou que es cobrava i 
això anava a la Subdelegació del Govern i, per tant, s’havia d’informar. Vam 
aplicar el decret i vam continuar negociant l’aplicació de l’horari d’una forma 
menys lesiva que la que podia ser el decret i així s’ha aconseguit. S’ha 
aconseguit al cap d’un temps i som dels pocs ajuntaments que tenim pactat 
amb la part social l’aplicació d’aquest horari. 
Per altra banda també vull agrair -nosaltres en el programa nostre posàvem 
que volíem obrir una tarda per donar més servei al ciutadà- l’esforç que faran 
els empleats perquè això ho puguem fer possible. 
Per tant, augmentem les hores d’atenció al ciutadà, que per nosaltres això és 
molt important i a canvi hem pogut tancar el pacte també a canvi d’altres coses 
amb el sindicat, moltes gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, obrim el torn d’intervencions per a la resta de grups, senyor Olóndriz” 
 
Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“Ha hagut finalment un acord, no diré res més sobre el contingut, però sí que si 
finalment heu acabat signant un acord que és pràcticament el mateix que 
havíeu signat el desembre de 2012, doncs aquests sis mesos de negociacions i 
de no acord, potser val la pena reflexionar què ha passat i com és que una 
cosa que estava acordada el desembre s’ha trigat sis mesos en posar-se 
d’acord finalment. I de com afrontar les negociacions en un futur d’aquestes 
coses, perquè una negociació que em consta que ha estat dura, difícil, sobretot 
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en temes d’horaris, doncs traspassar als treballadors un neguit, una inquietud, 
un no saber ben bé que és el que podran fer o no, sis mesos són molts mesos. 
Mig any que s’ha d’aplicar aquest horari. Per tant, jo el que faig és una proposta 
de reflexió sobre com s’han de fer les negociacions.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, senyora Romano” 
 
Pren la paraula la senyora Romano: 
“Bé, en aquest punt, més que res vull felicitar al Comitè d’Empresa i a 
l’Ajuntament que després de tant de temps hagin arribat a un acord, que 
sembla ser, com a dit el senyor Pau, que ja estava signat des del desembre, 
però bé, hauríem de reflexionar i intentar fer les coses potser d’una altra 
manera per no trigar i crear aquesta incertesa, inseguretat en els treballadors 
de l’Ajuntament i arribar als pactes al més aviat possible. 
Tant mateix també voldria fer-li un prec senyor alcalde, com vostè ha dit a partir 
d’ara els dijous a la tarda l’Ajuntament estarà obert, com vostès van dir en el 
seu programa electoral. Demanaria des del Partit Popular que en el decret que 
vostè ens va fer limitant-nos el horari per a la informació, l’accés a la 
informació, en horari de 9 a 2, si pogués ser que vostè modifiqués aquest 
decret i també poguéssim consultar els documents els dijous a la tarda, 
gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, senyora Coll” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“Bé, per una banda volia felicitar el poder haver arribat a un acord, perquè és 
l’únic punt de moment en què hi ha un acord entre les parts implicades dels que 
portem aquí a votació avui. Però per altra banda com a manifestat el regidor, 
això suposa ampliar l’atenció al ciutadà, no? I la meva demanda també és que 
si podran ampliar també l’atenció als regidors i regidores perquè no fa gaires 
dies, a finals de l’any passat, en la presentació de les ordenances donaven un 
horari de consulta d’expedients més ampli al ciutadà que als propis regidors. 
Ara s’amplia i a veure si se’n recordaran que hi ha regidors que tenim la sort 
avui en dia de treballar i que els horaris que vostès plantegen de consulta 
d’expedients són impossibles per alguns dels regidors que estem en aquest 
Consistori, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, gràcies, no hi ha inconvenient perquè puguem tornar a modificar el 
reglament o el decret de regulació d’accés a la informació que vostès 
insisteixen en anomenar limitació a l’accés a la informació erròniament. 
Tornarem a regular i farem extensiva la possibilitat de consultar els expedients 
els dijous a la tarda que serà també el dia que estarà obert el Consistori, 
l’Ajuntament per servei a la ciutadania. 
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Jo també em sumo als agraïments a totes les parts que han protagonitzat la 
negociació, una negociació que efectivament s’ha allargat més del compte i a 
aquesta conclusió hi ha arribat tothom, tant la part del Consistori com la part 
dels treballadors, evidentment de tot se n’aprèn. Nosaltres hem fet l’anàlisi i 
tenim clar per què s’ha allargat i què és el que potser entre tots podríem haver 
evitat, però en qualsevol cas valorem que s’hagi finalment arribat a un acord. 
 
Valorem la voluntat d’entesa que creiem que ha quedat molt clarament, va 
quedar molt clarament expressada en la votació de l’assembles dels 
treballadors i vull recordar un cop més que ens hem vist obligats a iniciar 
aquesta negociació i a tancar-la a través d’una normativa que ens ve de l’estat 
espanyol. 
De la mateixa manera que les pagues extres i tot això, això també ve a causa 
d’una imposició estatal i, per tant, el fet que aquesta imposició ens obligués a 
obrir aquesta negociació i que aquesta negociació entre d’altres coses hagi 
acabat comportant un major servei a la ciutadania, ho valorem molt 
positivament. També em sumo a l’agraïment  que s’ha fet. 
Passem doncs a la votació sobre aquest acord.”         
  
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta dels presents 
[10 vots favorables dels membres del grup municipal d’ERC (10); i 7 
abstencions de CIU (3); del PSC (2); del PPC (1); i d’ICV-EUiA (1)], 
 

           ACORDA: 
    
Identificació de l’expedient  

Expedient de Recursos Humans, d’aprovació de l’acord sobre la jornada de 
treball a l’Ajuntament de Caldes de Montbui. 
 
DICTAMEN 
 
Antecedents  
 
La disposició addicional setanta-unena de la Llei 2/2012, de 29 de juny dels 
pressupostos generals de l’estat per l’any 2012 va establir que “a partir de 
l’entrada en vigor d’aquesta Llei, la jornada general de treball del personal al 
Sector Públic no podrà ser inferior a trenta set hores i mitja setmanals de treball 
efectiu de promig en còmput anual.” 
 
El punt Dos de la mateixa disposició estableix que “amb aquesta mateixa data, 
queda suspesa l’eficàcia de les previsions en matèria de jornada i horari 
contingudes en els Acords, Pactes i Convenis vigents en els ens, organismes i 
entitats del Sector Públic indicats en l’apartat anterior, que contradiguin el que 
preveu aquest article” 
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Per tant, amb aquesta disposició legal van quedar suspeses totes les jornades 
de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, regulades a l’Acord de Condicions de 
treball comunes dels empleats públics de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, 
que fossin inferiors a les 37:30 hores setmanals de treball efectiu en còmput 
anual. 
 
D’altra banda l’article 37 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic, disposa que: 
 
1. Seran objecte de negociació, en el seu àmbit respectiu i en relació amb les 
competències de cada Administració Pública i amb l’abastament que legalment 
procedeixi, en el seu cas, les matèries següents: 
 
[...] 
 
Les referides a calendari laboral, horaris, jornades, vacances, permisos, [...] 
 
Aquest Ajuntament, la Junta de Personal, el Comitè d’Empresa, la Secció 
Sindical d’UGT i la Secció Sindical de CC.OO., han portat a terme diverses 
negociacions, respecte de l’aplicació de la jornada de treball a l’Ajuntament de 
Caldes de Montbui, en base a l’increment de la jornada de treball prevista per la 
Llei 2/2012, de 29 de juny de PGE pel 2012, actes de les quals s’adjunten a 
l’expedient 
 
En data 9 de maig de 2013, els representants de l’Ajuntament de Caldes de 
Montbui i els representants dels empleats públics de l’Ajuntament de Caldes de 
Montbui van signar l’acta de l’Acord sobre la distribució de la jornada de treball 
del personal de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, a partir de la Llei 2/2012, la 
qual s’adjunta a l’expedient. 

Fonaments de dret 

La disposició addicional setanta-unena de la Llei 2/2012, de 29 de juny dels 
pressupostos generals de l’estat per l’any 2012 
 
L’article 37 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat 
Públic. 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Aprovar l’acord que s’adjunta a l’expedient, de la Comissió de 
Seguiment entre els representants del personal de l’Ajuntament de Caldes de 
Montbui (Comitè d’Empresa i Junta de Personal) i els representants delegats 
de l’Administració.  
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Segon. Remetre l’Acord al Departament de Treball de la Generalitat de 
Catalunya, pel seu degut registre i publicació. 
Tercer. Publicar l’acord al tauler d’edictes de l’Ajuntament de Caldes de 
Montbui. 
 
 
10. DECLARAR L’ESPECIAL INTERÈS D’UNA OBRA DE LA RESIDÈNCIA 
SANTA SUSANNA. 
 
Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 
 
No hi ha intervencions. 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta dels presents 
[16 vots favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); de CIU 
(3); del PSC (2) i del PPC (1); i 1 abstenció d’ICV-EUiA (1)], 

             
         ACORDA: 

    
Identificació de l’expedient  
 
Expedient núm. 47/2013 relatiu a la sol·licitud de la Fundació Residència Santa 
Susanna de bonificació per obres d’especial interès de l’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres per l’adequació d’habitacions i terrasses a 
la normativa vigent. 
 
DICTAMEN 
 
Antecedents  
 
La senyora Assumpció Ros Florenza, en representació de la Fundació 
Residència Santa Susanna ha sol·licitat una llicència d’obres per cobrir les 
terrasses i adaptar a la normativa les habitacions de la façana del carrer 
Marquès de Sentmenat. 
 
L’article 6 de l’Ordenança reguladora de l’Impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres, indica que, en el cas que el Ple de la Corporació 
determini que les obres es consideren d’especial interès o utilitat municipal per 
concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de 
l’ocupació, s’aplicarà una bonificació sobre la quota de l’impost del 75 %. 
 
Les obres que tenen per objecte la millora i adequació a la normativa dels 
edificis dedicats a activitats assistencials i socials es consideren obres 
d’especial interès per concurrència de circumstàncies de caire social.  
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Fonaments de dret 
 
Article 6 de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Construccions, 
Instal.lacions i Obres.   
 
Article 103 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.  
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Declarar que les obres sol·licitades per la Fundació Residència Santa 
Susanna per a cobrir les terrasses i adaptar a la normativa les habitacions de la 
façana del carrer Marquès de Sentmenat de l’edifici del carrer Font i Boet núm. 
16 es consideren obres d’especial interès per concurrència de circumstàncies 
de caire social. 
 
Segon. Concedir una bonificació del 75 % de la quota de l’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres a l’obra indicada, a l’empara de l’article 6è 
de la vigent Ordenança reguladora. 
 
Tercer. Comunicar els presents acords a la Fundació Residència Santa 
Susanna de Caldes de Montbui i a l’Àrea de Serveis Econòmics de 
l’Ajuntament. 
 
 
11. MOCIONS 
 
11.1 MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ERC AL PLE DE 
L’AJUNTAMENT DE REBUIG A LES SENTÈNCIES JUDICIALS CONTRA 
ELS PRESOS POLÍTICS SAHRAUÍS DE GDEIM IZIK. 
 
L’alcalde llegeix literalment la moció. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Com sempre en les mocions primer parla el que la presenta. Ho faré jo mateix 
en nom d’Esquerra Republicana. 
Com saben el conflicte del Sàhara occidental és un conflicte que fa 
pràcticament una mica més de 35 anys que dura i que té bàsicament el seu 
origen en una descolonització, lamentablement, feta per part de l’estat espanyol 
i aprofitada, malauradament, pel regne del Marroc i en el seu moment també 
per Mauritània. 
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També com saben, el nostre municipi i el nostre Ajuntament històricament s’ha 
manifestat a favor del poble sahrauí, a favor de la seva llibertat, i també la 
societat civil de Caldes ha mostrat en moltes ocasions la seva solidaritat vers 
aquest poble, per exemple acollint infants sahrauís o a través de l’Ajuntament 
contribuint al manteniment del CIS de malalts sahrauís que hi ha a Montornès 
del Vallès.  
Per tant, tenim ja una llarga tradició de suport pràctic al poble sahrauí, també 
d’adopció de mocions i de resolucions a favor d’això. Jo els he de dir que el 
passat divendres al Parlament, en tant que Diputat, vaig poder parlar amb un 
dels nou condemnats, en aquest cas en revel·lia a cadena perpetua. Un noi 
jove que ens va estar explicant com el judici havia estat una farsa per un 
tribunal militar que malgrat haver-hi observadors internacionals, van ser 
incapaços de presentar cap mena de prova concloent.  
Aquest noi es troba a l’estat espanyol. Després dels fets se’n va anar a 
perfeccionar el seu espanyol a l’estat, i evidentment no pot tornar al seu país 
d’origen. Per tant, es dedica aquests dies a donar a conèixer la seva situació i 
la situació lamentable dels seus companys que estan presos en lamentables 
condicions.  
Precisament avui encara deu durar l’acte, no gaire lluny d’aquí, a Mollet del 
Vallès, està explicant la seva experiència i, per tant, doncs amb aquesta moció 
el que volem és mostrar un cop més la solidaritat a favor d’un poble que està 
oprimit, que té dret a la llibertat, que per mandat internacional s’ha de 
pronunciar en referèndum i que en comptes d’això pateix una ocupació sota un 
règim d’evident repressió. 
Passo la paraula a la resta de grups, fem-ho de major a menor també, senyora 
Taulats.” 
 
Pren la paraula el senyor Galvan: 
“Gràcies, senyor alcalde, sobre aquesta moció, més enllà de les qüestions 
identitàries i de solidaritat, que hi són, i del proper que ens sentim al poble 
sahrauí, des de fa molts anys, que també hi és, hi ha una conculcació clara 
dels Drets Humans i amb això n’hi hauria suficient per aquesta mobilització 
internacional que sortosament s’està duent a terme. Sortosament o 
desgraciadament perquè potser no s’haurien de donar aquests casos. 
Bé, no s’ha d’afegir gaire més, donarem suport a la moció, només volia 
referendar en el comunicà el manifest dels Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament que assegura que tots els observadors internacionals han 
convingut en les mateixes declaracions, que no s’han garantit en cap cas els 
drets d’aquestes persones ni en el procés de detenció, ni en el procés de 
manteniment, ni en l’obtenció d’informació, ni en el propi judici, per tant està 
claríssim, no allargaré més la intervenció.” 
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Pren la paraula la senyora Coll: 
“Gràcies, bé, de novembre de 2010 que va tenir lloc o sigui la trepitjada més 
gran que es podia fer a un poble desarmat en haimes al mig del desert, el propi 
nom de Gdeim Izik va acabar sent la seva pròpia simbologia. Gdeim és la 
planta del peu en hassanià i Izik la zona del territori Sahrauí on estaven 
acampats aquests civils que reivindicaven en aquell moment,  malgrat el refons 
polític i independentista, sobretot millores socials per a una situació d’apartheid 
que es viu en les zones ocupades del Sàhara Occidental, perquè la població 
autòctona, els veritables habitants de la zona i no els colons ocupants, estan 
apartats de qualsevol possibilitat de prosperar mínimament, sobretot si 
mantenen les seves idees a favor de l’autodeterminació.  
Des de llavors, des d’aquell novembre de 2010 han estat continues les 
situacions de vulnerabilitat en què persones detingudes injustament per la 
participació en aquell campament han estat vivint el grup dels presos sahrauís 
ara condemnats el maig d’aquest any per aquells fets, és un dels exemples, el 
més rellevant de tot el que està passant a la població que va participar en el 
campament de Gdeim Izik. 
Jo crec que és important que al Ple seguim posicionant-nos en aquestes 
qüestions que van esdevenint en el territori. Que és una vergonya que la 
Minurso, la missió de Nacions Unides pel referèndum al Sàhara Occidental, 
sigui l’única missió al món que no tingui entre els seus mandats l’observació 
dels Drets Humans en el territori que està ocupant, que quan visites El Aaiún  
veus com estan pegant a senyores grans al carrer i tens Cascos Blaus al costat 
que s’ho miren, i clar, com que nosaltres no estem aquí per controlar els Drets 
Humans, no tenim res a fer, només es passegen amb els seus tot terrenys 
blancs amunt i avall i és l’única funció que aparentment tenen quan el que està 
passant allà és prou greu. Les violacions als Drets Humans es produeixen fins i 
tot a les escoles, estan pegant a nens perquè pinten banderes sahrauís, a 
senyores grans, a persones malaltes, és igual no tenen cap mena de vergonya 
i això ja ho sabem, des de 1975 fins ara. Però com que la impunitat és tan gran, 
tampoc hi ha res que freni aquests comportaments, no? I mentre la Minurso no 
fa res poden arribar a expulsar els Cascos Blaus, com ha passat en el darrer 
cas d’aquest Casc Blau egipci que ha estat expulsat “por simpatia” amb grups 
independentistes sahrauís, no? Quan, o li rius les gràcies al règim autoritari del 
Marroc o no tens res a fer en el territori ocupat.  
En tot cas el nostre vot, clarament serà a favor de la proposta de moció i vull 
aprofitar que estem parlant d’això per donar recolzament les persones que 
estan en aquests moments acampades, ahir, avui i demà, davant del mur de la 
vergonya, que és el mur més gran que separa una població que viu a les zones 
ocupades als territoris alliberats o els campaments de refugiats. Donar el 
recolzament també des del plenari de la lluita que estan fent tanta gent per 
reivindicar que es compleixin els drets de la població sahrauí, gràcies.” 
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Pren la paraula la senyora Romano: 
“Gràcies senyor alcalde. En el nostre cas com que la moció que estem ara 
mateix tractant i la posterior no són de caire municipal, el Partit Popular no les 
entrarà a valorar. La tercera moció que ens han presentat tampoc l’hem pogut 
mirar, però només amb el titular, senyor alcalde, el nostre vot serà en contra, 
perquè entenem que vostès segueixen erre que erre amb la sobirania fiscal, 
moltes gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“Regidora Romano, un atemptat als Drets Humans a qualsevol lloc del món 
afecta plena i directament a Caldes de Montbui. Li demanaria que reflexiones 
això que li dic perquè en aquest cas és d’exigència el seu pronunciament i la 
seva declaració al respecte.  
Per tant, jo no afegiré res més que el que acabo de dir. Es a dir que un 
atemptat als Drets Humans com deis tu perfectament, és suficient com per 
donar suport a aquesta moció i potser sí que afegiré, la vergonya de l’actuació 
dels estaments internacionals, sobretot de l’estat espanyol, no solsament en el 
moment de la descolonització, que sabem quins temps eren, sinó durant tots 
aquests 35 anys que per raons geoestratègiques i de benefici propi han estat 
incapaços d’exigir i d’imposar al Marroc una actuació diferent. Fins i tot el 
nostre cap d’estat, el rei, visitava al seu cosí marroquí mentre tot això passava, 
per tant la meva denúncia també la vull afegir amb això.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, doncs anem a votar aquesta moció”         
 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta dels presents 
[16 vots favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); de CIU 
(3); del PSC (2) i d’ICV-EUiA (1); i 1 abstenció del PPC (1)], ACORDA aprovar 
la moció, essent aquesta la següent: 
 
 
El 8 de novembre de 2010 el Campament de Gdeim Izik, als afores d'Al-Aaiun, 
organitzat per milers de persones sahrauís per protestar per les seves 
deplorables condicions de vida, va ser dissolt violentament per les forces 
d'ocupació marroquines causant víctimes i desapareguts. 
 
Aquest campament de més de 20.000 persones pretenia denunciar la situació 
en què viuen els i les sahrauís al Territori No Autònom del Sàhara Occidental, 
últim territori d'Àfrica pendent de descolonització sota tutela del Consell de 
Seguretat de les Nacions Unides. Una situació de contínues violacions de drets 
humans, espoli dels seus recursos naturals, detencions arbitràries, 
desaparicions i tortures. 
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Pel que s'ha vingut a reconèixer com l'inici de la Primavera Àrab, amb aquesta 
dissolució violenta per part de la força ocupant marroquina, el règim del Marroc 
va procedir a detenir i a obtenir declaració sota tortura a 24 sahrauís per 
responsabilitzar-los de la mort d'agents marroquins en els esdeveniments del 
desmantellament violent de Gdeim Izik. 
 
Posteriorment, i tot i no tenir jurisdicció sobre el Territori No Autònom del 
Sàhara Occidental, el règim marroquí va procedir a jutjar-los en un tribunal 
militar que, segons el parer de nombrosos observadors internacionals, no va 
comptar amb les degudes garanties per falta de proves. Les armes amb què 
suposadament van ser assassinats els agents no tenien empremtes dactilars 
dels acusats. A més, només es va practicar una prova forense i no es va 
realitzar cap test d'ADN. 
 
Després de nou dies de judici i set hores de deliberació el tribunal militar 
marroquí va condemnar a nou activistes a cadena perpètua, a quatre a 30 anys 
de presó, a altres deu a penes d'entre 20 i 25 anys i als dos últims a dos anys 
de presó . Aquestes penes duríssimes suposen un nou atemptat contra el poble 
sahrauí, contra el seu dret d'autodeterminació i la seva existència, ja que es 
tracta d'un poble sotmès permanentment a violacions per part de la força 
ocupant marroquina. 
 
Diferents institucions europees, parlaments nacionals i el propi Parlament 
Europeu han vingut sistemàticament denunciant aquestes violacions i exigint 
que la Missió de les Nacions Unides desplegada a la zona (MINURSO, Missió 
de Nacions Unides per al referèndum al Sàhara Occidental), monitoritzi el 
respecte a els drets humans del poble sahrauí. El passat 7 de febrer, l'última 
sessió del Parlament Europeu, va aprovar el seu mandat per a la XXII sessió 
del Consell de Drets Humans de Nacions Unides a celebrar a Ginebra del 25 
de febrer al 22 de març on se sol·licita, a més d'una solució justa i duradora al 
conflicte mitjançant l'exercici d'un referèndum d'autodeterminació, la llibertat de 
tots els presos polítics sahrauís. 
 
Resolució del Parlament Europeu, de 7 de febrer de 2013, sobre el 22 º període 
de sessions del Consell de Drets Humans de les Nacions Unides (2013/2533 
(RSP)) 1 
 
21. Manifesta la seva preocupació pel fet que segueixin violant els drets 
humans al Sàhara Occidental, demana que es protegeixin els drets 
fonamentals del poble del Sàhara Occidental, inclosos la llibertat d'associació, 
la llibertat d'expressió i el dret de manifestació, exigeix l'alliberament de tots els 
presos polítics sahrauís, saluda el nomenament d'un enviat especial per al 
Sahel i destaca la necessitat d'un seguiment internacional de la situació dels 
drets humans al Sàhara Occidental; dóna suport a una solució justa i duradora 
del conflicte basada en el dret a l'autodeterminació del poble sahrauí, de 
conformitat amb les resolucions de les Nacions Unides; 
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Per tot l’exposat anteriorment, el grup municipal d’ERC proposa al Ple de 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui que acordi: 
  
- Subscriure el mandat del Parlament Europeu a la XXII sessió del Consell de 
Drets Humans de Nacions Unides i exigir al regne del Marroc la llibertat de tots 
els presos polítics sahrauís, inclòs el Grup de 24 presos de Gdeim Izik, 
recentment condemnats per un tribunal militar marroquí, així com demanar la 
protecció dels drets fonamentals del poble sahrauí, destacar la necessitat d'un 
mecanisme internacional de seguiment dels drets humans al Sàhara Occidental 
i donar suport a una solució del conflicte basada en l'exercici del dret a 
l'autodeterminació del poble sahrauí, com estableixen nombroses resolucions 
de les Nacions Unides. 
 
- Enviar el present acord al ministre d'Afers Exteriors, Ambaixador del Marroc a 
Madrid, al Cònsol del Marroc a Barcelona, al President del Congrés de 
Diputats, al President del Senat, a la Presidenta del Parlament de Catalunya, 
President del Parlament Europeu i l'alta representant de la Unió Europea per a 
Afers Exteriors i Política de Seguretat. 
 
 
11.2 MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ERC AL PLE DE 
L’AJUNTAMENT EN DEFENSA DEL CATALÀ A LA FRANJA DE PONENT 
PER LES DENOMINACIONS LAPAO I LAPAPYP DE LA LLEI DE 
LLENGÜES D’ARAGÒ. 
 
 
El senyor alcalde li dona la paraula a la senyora Guiteras que llegeix literalment 
la moció. I passa a la defensa d’aquesta: 
 
“Valencià, balear, lapao... molts noms per designar una sola llengua. Mirin, els 
lingüistes Antoni Maria Alcover i Francesc de Borja Moll van diferenciar els 
conceptes llengua i dialecte dient: -és llengua si es considera com un sistema 
de signes orals d'evolució històrica ben caracteritzada, en relació amb un altre 
sistema que té característiques essencialment diferenciadores; és dialecte si es 
considera com un sistema de signes orals que no es distingeix sinó 
accidentalment d'un altre, amb el qual, per tant, forma una mateixa llengua o 
idioma.  

Si anem enrere, a l'edat mitjana es considerava la llengua catalana com una de 
les més unitàries de la Romània. Al llarg del temps, però, per forces externes i 
internes, la fragmentació dialectal del català és ostensible, sense però, que 
malmeti el sentiment d'unitat de la llengua, que persisteix malgrat les 
porfidioses fal·làcies dels qui contra la ciència i la història s'entesten a dividir el 
que és una mateixa llengua.  
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Situant-nos a anys més propers, arribem a 2009, quan al Boletín Oficial de 
Aragón Electrónico apareix la Llei 10/2009, de 22 de desembre d'ús, protecció i 
promoció de les llengües pròpies d'Aragó. Al preàmbul hi diu: “1. Aragó és una 
Comunitat Autònoma en la qual juntament amb el castellà -llengua majoritària i 
oficial en tot el seu territori-, es parlen en determinades zones altres llengües, 
com l'aragonès i el catal; les tres amb les seves modalitats lingüístiques pròpies 
d'Aragó. “ 

Per tant, el govern del moment, bé que reconeixia les llengües catalana i 
aragonesa amb el seu nom propi.  

I ja arribant a l'actualitat, aquest dimarts apareixia la notícia, amb el titular El 
Campell vol anar al Constitucional per defensar que parlen català i demanarà 
suport als altres pobles de la Franja, o sigui, els habitants de la zona de la 
franja no estan d'acord en canviar el nom de la seva, la nostra llengua. 

Amb tots aquests arguments, des d'ERC defensem que es suprimeixin 
aquestes noves denominacions i que s'anomenin les llengües pel seu nom, per 
tant, ERC votarà a favor d'aquesta moció.” 

Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, gràcies, per Convergència i Unió, senyora Taulats” 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Molt bé, moltes gràcies, en un ple anterior vam expressar que esperàvem no 
haver d’aprovar més mocions que instéssim a res a l’estat espanyol. En aquest 
cas no ho podem obviar, ho hem de fer, no només perquè puguem sentir que 
és un greuge cap els catalans, sinó que sobretot és un greuge cap els 
catalanoparlants i sobretot pels veïns de la franja que parlen en català.  
Són ells els que patiran el greuge i les conseqüències d’aquesta greu decisió a 
banda de tot el que s’ha anomenat, del que dèiem d’increïble o altres 
denominacions pitjors. Nosaltres també votarem a favor i esperem que més 
mocions que hi hagi en els municipis de Catalunya a favor dels acords que avui 
portem a aprovació, més pobles de la franja es sentin recolzats de tirar 
endavant, d’anar als tribunals per reclamar que la llengua que parlen és el 
Català, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, gràcies, senyora Coll” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“Gràcies, bé jo estava dubtant si fer la intervenció en Català o Lapao, he fet un 
curs “on line” aquest migdia i m’he tret el certificat de nivell C de Lapao, ja 
cadascú que interpreti que parlo la llengua que li sembli, si parlo en Lapao o 
Català, és a gust de qui ho escolti. 
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Faria gràcia això que estem parlant si no fos perquè no és una entitat 
d’aquelles que per passar l’estona s’ha dedicat a fer això, sinó que estem 
parlant d’un govern en aquest cas un parlament que es posa a posar noms 
curiosos a una llengua que ja té nom i que no cal rebatejar-la. És prou trist que 
haguem de portar un punt com aquest en el plenari per defensar la llengua i el 
que hi ha darrere d’aquests acords sobre la llengua. En tot cas més que res vull 
manifestar que el nostre vot serà favorable, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, la senyora Romano entenc que ja s’ha posicionat en la intervenció 
anterior,  per tant, senyor Olóndriz” 
 
Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“Li diran com vulguin, però és Català. Li canviaran el nom i faran el ridícul, i el 
tornaran a fer totes les vegades que intentin acabar amb la nostra llengua. 
Poca cosa més a afegir al que heu dit vosaltres, i no vull ni tan sols anomenar 
en un ple, com anomenen els polítics de l’Aragó, determinats polítics de 
l’Aragó, la nostra llengua i també la d’uns quants dels seus conciutadans, per 
tant jo m’afegeixo a tot el que s’ha dit i votaré a favor d’aquesta moció.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, gràcies, doncs fem la votació.”     
 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta dels presents 
[16 vots favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); de CIU 
(3); del PSC (2) i d’ICV-EUiA (1); i 1 abstenció del PPC (1)], ACORDA aprovar 
la moció, essent aquesta la següent: 
 
   
Atès que el Govern d’Aragó ha derogat la Llei de llengües de l’any 2009 per 
aprovar-ne una de nova, en la qual desapareixen el català i l’aragonès, el 
català es denomina LAPAO (Lengua Aragonesa Propia de las Áreas Pirenaica 
y Prepirenaica). 
 
Atès que el Govern d’Aragó no respecta la Carta Europea de les Llengües 
Regionals o Minoritàries, signada pel Govern Espanyol en data 5 de novembre 
de 1992, ratificada el 9 d’abril de 2001 i que va entrar en vigor l’1 d’agost de 
2001. 
 
Atès que la decisió del Govern d’Aragó desmantella sense respecte tot el 
treball científic de lingüistes i institucions com ara l’Institut d’Estudis Catalans o 
la Real Academia de la Lengua Española, que reconeixen que la llengua que 
es parla a les comarques de la Franja de Ponent és el català. 
 
Atès que és un insult a la intel·ligència i a la dignitat denominar LAPAO i 
LAPAPYP les llengües catalana i aragonesa, respectivament. 
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Atès que aquest intent del Govern d’Aragó d’esquarterar la unitat del català i de 
reduir les variants locals com el calaceità, el queretà, el fragatí o el mequinensà 
al LAPAO podria constituir un genocidi lingüístic únic. 
 
Atès que la nostra llengua, el català, és la que es parla a les Illes Balears, 
Catalunya, Andorra, el País Valencià, l’Alguer i Cerdenya i és la novena llengua 
europea, 
 
Atès que la decisió del Govern d’Aragó podria afectar negativament el 
reconeixement científic, legal i laboral dels habitants de la Franja a l’hora de 
validar els estudis i les titulacions de català amb relació a les titulacions 
equivalents al Principat de Catalunya, les Illes Balears, el País Valencià i 
Andorra. 
 
Atès que el Govern d’Aragó ha trencat tots els consensos científics i lingüístics 
utilitzant la llengua com un element d’enfrontament i de tensió, amb la intenció 
de crear un fals debat tot esborrant unes senyes d’identitat, històriques i 
lingüístiques pròpies de l’Aragó. 
 
El grup municipal d’ERC proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Demanar al Govern Espanyol i al Govern d’Aragó el compliment de la 
Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries. 
 
SEGON. Demanar al Govern d’Aragó la retirada de la Llei de Llengües 
aprovada el passat 9 de maig de 2013. 
 
TERCER. Demanar al Govern d’Aragó el ple reconeixement del català com a 
idioma que es parla a la Franja de Ponent. 
 
QUART. Demanar al Govern d’Aragó el desplegament de tots els mitjans per a 
l’aprenentatge del català. 
 
CINQUÈ. Enviar còpia telemàtica d’aquests acords als Governs d’Aragó, 
Catalunya i l’Estat Espanyol, i també a tots els grups polítics dels Parlaments 
d’Aragó i Catalunya. 
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11.3 MOCIÓ TRANSACCIONADA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL 
D’ERC AL PLE DE L’AJUNTAMENT SOBRE L’EXERCICI DE LA 
SOBIRANIA FISCAL A L’AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI. 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“Em permet una ordre referent a la última moció? És d’ordre eh! No es per 
intervenir, és un prec.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Digui.” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“És que volia fer una petició. Nosaltres no hem tingut temps de poder analitzar 
aquesta moció perquè no es va presentar a la Comissió Informativa. Ens la va 
fer arribar el regidor i va explicar que hi havia un compromís de portar-la en 
aquesta sessió, però per nosaltres ha estat impossible de poder-la valorar 
correctament i per poder-la votar en conseqüència. Els hi demanem si la poden 
deixar pel següent ple? Si pel compromís aquest no poden, en tot cas vull 
manifestar que el nostre vot serà l’abstenció, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Bé, jo entenc que és una moció que té quatre punts molt concisos i molt clars i 
jo no sé si necessita moltes hores d’estudi. En qualsevol cas jo crec que és una 
moció que hem de tirar endavant i a més a més en aquests moments, no? I 
després explicaré per què, no només pel seu contingut sinó també pel moment 
i el que ha passat aquesta setmana, en part com a resposta del que ha passat 
aquesta setmana, crec que l’hem de mantenir en l’ordre del dia.” 
 
L’alcalde llegeix literalment la moció. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Bé, com vostès saben el nostre país passa per uns moments complicats, 
complexes, d’incertesa, però també jo diria uns moments que tenen un 
component de moments històrics i fins i tot apassionants, perquè estem vivint 
un procés d’independència que sortosament s’està accelerant, s’ha accelerat 
en els darrers temps per motius molt diversos. Un d’aquests motius és 
òbviament i és la base que el procés pugui arribar a bon terme, és la implicació 
de molts actors, de moltes persones, de moltes organitzacions i de moltes 
entitats. I també entre aquests actors cal destacar la implicació del món local, 
som més, hi ha més de 700 ajuntaments, ens hem associat a l’Associació de 
Municipis per la Independència, que porta un títol molt clar sobre l’objectiu de la 
pròpia entitat.  
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Per tant, la implicació de molts actors, des d’un punt de vista absolutament 
transversal a favor de la llibertat del nostre país al més aviat possible, i de 
manera absolutament democràtica, però també acceleració del procés perquè 
el país ha decidit fer gestos de dignitat que puguin permetre posar el futur del 
nostre país a les mans de la nostra ciutadania. 
Gestos de dignitat, algun dels quals els ha fet ja aquest Ajuntament. Vull 
mencionar per exemple l’aprovació de la moció de Territori Lliure i Sobirà que 
malauradament -però no hi donem més importància, perquè és absolutament 
anecdòtic- ha estat impugnada el divendres passat per la Delegació del Govern 
Espanyol al nostre país, per tant, un intent també molt maldestre d’intimidar 
aquest plenari. Per tant d’intimidar-nos a tots nosaltres i d’intentar que no 
puguem exercir la democràcia aprovant mocions de tipus polític com és la 
moció de municipi o de territori lliure i sobirà. 
Per tant, varem fer aquell gest de dignitat, la Delegada del Govern no ens 
arronsa, en tot cas ens demostra que té molt poca feina i que per tant la 
institució que ella encapçala és una institució absolutament prescindible.  
I en qualsevol cas el que farem avui és un altre gest de dignitat, perquè un dels 
motius que fa que el nostre país, en aquets moments, estigui amb l’aigua al 
coll, no és l’únic, però és un motiu molt, molt i molt important, és l’enorme dèficit  
fiscal, espoli fiscal o asfixia fiscal -diguem-li com vulguem, estem parlant tots 
del mateix-, que any rere any patim, no?  
Aquest espoli fiscal té unes xifres monstruoses, es calcula que de l’any 1986 a 
l’any 2009 acumuladament aquest dèficit fiscal ja suma una xifra d’uns 
300.000.000.000 d’euros, que hem regalat a l’estat espanyol a fons perdut, per 
tant un regal fantàstic equivalent a 45.000 euros per català, durant tot aquest 
període si extrapolem això, la família mitjana de quatre membres, cada família 
catalana ha pagat en aquesta sèrie d’anys -24 anys- 180.000 euros a l’estat 
espanyol. Per tant, podem dir que li hem regalat cada família un piset, i un piset 
que està bastant bé a l’estat espanyol. 
Per tant, ara toca fer un gest de dignitat en contra d’aquet espoli fiscal 
insuportable, no hi ha cap país del món que perdent un 8’5% de recursos que 
genera a través del seu propi esforç, pugui tirar endavant i pugui tenir entre 
d’altres coses, serveis públics de qualitat, serveis públics que cada dia siguin 
millors i una economia que funcioni i que sigui cada cop més moderna, és 
impossible. El que toca és reivindicar els nostres recursos i en qualsevol cas 
reivindicar que després ja decidirem amb qui, com i en quina xifra, quina 
quantitat volem ser solidaris. 
Toca fer un gest de dignitat amb els nostres impostos, amb els nostres diners i 
és per aquest motiu que nosaltres proposem que l’Ajuntament manifesti la seva 
voluntat d’adherir-se als altres ajuntaments que ja s’han mostrat partidaris 
d’exercir la sobirania fiscal -onze ja l’exerceixen-, i per tant passar a pagar en el 
moment que es consideri, passar a pagar aquests impostos directament a 
l’Agència Tributària de Catalunya.  
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No només com a gest de dignitat, que sobretot és això, però també com a 
incentiu al govern de la Generalitat perquè acceleri la creació de la hisenda 
pròpia, d’aquesta estructura d’estat que necessitem tenir a punt perquè després 
de la independència puguem assegurar la viabilitat financera dels primers 
mesos de la República Catalana i els ajuntaments amb aquest gest el que 
demanem és que el govern de la Generalitat acceleri els seus treballs per tenir 
això a punt, aquesta hisenda pròpia, per tenir-la a punt al més aviat possible. 
 
Per tant, demanem que hi hagi una majoria amplia d’aquet consistori que 
estigui a favor de fer un altre gest de dignitat, que estigui en contra de fer 
gestos de submissió, que estigui en contra de arronsar-se davant d’intents 
d’intimidació com el recurs presentat per la Delegada del govern.  
Jo deia fa uns dies que com a Diputat he votat la Declaració de Sobirania que 
esta impugnada al Tribunal Constitucional, i com a membre d’aquest Consistori 
he votat la Declaració de Territori Lliure i Sobirà, que està també en un tribunal. 
Per tant, em pregunto, on és la Democràcia en aquest país? On és la sobirania 
del Parlament de Catalunya? I on és la sobirania del nostre propi Consistori? 
En qualsevol cas la resposta és que si això és democràcia, en qualsevol cas és 
democràcia de molt baixa qualitat. 
Bé, passo la paraula a la resta de grups, per Convergència i Unió, senyora 
Taulats.” 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Moltes gràcies. Abans de fer referència al contingut de la moció, sí que volíem 
expressar els tres regidors del grup municipal que a nosaltres no ens hagués 
estat greu traslladar la moció al proper ple si això hagués suposat un suport 
més ampli a la moció. 
Anant al contingut concret, com que tenim pressa, molta pressa, serem breus i 
concrets. Aquest només és un pas, aquests acords no són l’objectiu, només és 
un pas, l’objectiu és un altre. L’objectiu és que en un termini no molt llunyà, 
ciutadans, persones, empreses, administració, puguem pagar de manera 
natural i lliure els nostres impostos a l’Agencia Tributària de Catalunya, 
gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, senyora Coll.” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“Bé, moltes gràcies, jo en la intervenció inicial ja, bé, agraeixo primer que 
Convergència hagi manifestat que no tindria cap problema en deixar-ho sobre 
la taula. És que he manifestat la intenció al vot en cas de mantenir-se, per tant 
no cal que m’expliqui, el que passa és que el senyor alcalde durant la seva 
intervenció ha parlat molt de dignitat, no? I si busquem el que és la dignitat ens 
diu que és un dret innat de les persones a ser tractades de manera justa i a 
reconèixer la seva vàlua en tant que humans.  
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I jo crec que no cal que es burli que li diguem que necessitem més temps de 
dos dies per mirar una moció, perquè pressuposen sempre que una persona 
només està pendent que li enviïn un correu, de reunir-se.  
Jo crec que poden respectar, d’entrada, que la gent necessiti que el dia de la 
informativa -que és quan s’han de tenir els punts- els puguem disposar. 
Tampoc he fet un atac, simplement he demanat deixar-ho per la propera sessió 
i, en tot cas, respectàvem que no es treies perquè hi havia aquest compromís 
amb una entitat de Caldes de portar-lo.  
No cal tampoc dir: “que no s’entenen”, vull dir tota aquesta part, ha dit: “en dos 
dies no s’ho poden mirar, té quatre punts”. A les gravacions ens remetem. 
Tampoc cal molta cosa més. A veure, has dit “quatre punts no tenen temps de 
mirar-ho, no sé què?” Jo no havia faltat, em sembla, al respecte a ningú 
d’aquest plenari demanant el que hem demanat com a grup.  
Em contesta: “no, tenim un compromís i ho volem mantenir” amb això ja estava. 
No calia dir si tenen temps o no tenen temps, o s’ho poden mirar o no s’ho 
poden mirar, perquè cadascú s’organitza de la manera que vol i treballa 
internament de la manera que pot. Ha de reconèixer que a la Comissió 
Informativa no es va poder tractar aquest punt, no? Vull dir que fins aquí encara 
estarem d’acord.  
Llavors també demano, perquè és el segon cop que tenen un compromís amb 
aquesta entitat a presentar una moció i que les dues vegades s’ha hagut de 
presentar fora de la Comissió Informativa perquè ens hem oblidat que havíem 
admès que tenien un compromís amb una entitat per presentar-la. L’anterior 
moció que aquesta entitat els hi va demanar que presentessin, també es va 
presentar tard per tractar en el plenari, ja està, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, tot qüestions de forma, però de fons no ens han dit res, senyor 
Olóndriz” 
 
Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“Bé, jo també votaré a favor d’aquesta moció per les raons que s’han exposat, 
però vull dir algunes coses més.  
Recordar que l’ingrés a l’Agència Tributària Catalana no vol dir que els diners 
es quedin aquí. Això ens agradaria, que es quedessin aquí, però no és així. Hi 
ha un acord entre les dues agències perquè els diners vagin a l’Agència 
Tributària Espanyola. 
És cert que ho fem per uns motius molt clars, però també és cert que els 
ajuntaments són les entitats, les institucions que en els moments de crisi, 
moments difícils, poden -i de fet fan- garantir una mica més l’estat del benestar 
ajudant a pal·liar els efectes de la crisi i de les decisions econòmiques errònies. 
Per poder-ho fer necessiten finançament i per això ens queixem, i per això 
també crec que és de justícia demanar la inclusió d’un punt, que al final s’ha 
inclòs, encara que rebaixant el que jo deia, les exigències, i s’ha convertit en 
instar gairebé cordialment, o no coordinadament, a la Generalitat.  
 
 



 

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 

 
 
Crec que s’ha de dir que el major deute que tenim, que tenen les 
administracions cap els ajuntaments prové de la Generalitat. Que el seu, en el 
seu cas està afectada pel deute que ve de Madrid. Això no ho poso en dubte, 
però són molts milions els que la Generalitat deu als ajuntaments i a 
l’ajuntament de Caldes. Per això he demanat la inclusió d’aquesta exigència 
que s’ha convertit en un instar, quan pugui ser, de la manera que sigui possible. 
 
També cal recordar que els ajuntaments a través de la Diputació li van deixar 
diners a la Generalitat per pagar als ajuntaments i que aquests diners no 
passaran per Madrid i que els terminis perquè aquests diners es repartissin 
entre els ajuntaments finalitzava el desembre de 2012 i no s’han repartit 
totalment. Potser a Caldes ens ha arribat el que tocava, però tot el que les 
Diputacions van deixar a la Generalitat, 260 milions de euros, que no són pocs, 
no s’ha repartit com s’havia programat. 
 
També és important recordar que una bona part de la situació en la qual estem 
és deguda al frau fiscal. Només una dada, les retallades a Catalunya suposen 
un 17% de tot el frau fiscal que hi ha a Catalunya, per tant, una agencia pròpia 
que pogués actuar més fermament sobre el veritable frau fiscal a Catalunya 
ens posaria en una situació diferent que com a estem ara. La manca de diners 
no seria l’excusa per les retallades. 
Bé, sense entrar en més detalls i adherint-me amb tota la resta que s’ha dit, jo 
també votaré a favor.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, gràcies, passem doncs a la votació.”               
   
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta dels presents 
[14 vots favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); de CIU (3) 
i d’ICV-EUiA (1); 2 abstencions del PSC (2); i 1 vot en contra del PPC (1)], 
ACORDA aprovar la moció, essent aquesta la següent: 
 
   
L’espoli fiscal que pateix la ciutadania de Catalunya, sumat al context de forta 
crisi econòmica, provoca que les nostres institucions públiques apliquin 
retallades en la despesa en diferents serveis essencials per a la ciutadania, 
situació que pateixen especialment les famílies amb menys recursos que ara, 
més que mai, requereixen de polítiques socials i ocupació de qualitat, i que fa 
encara més pregona la crisi econòmica que colpeix Catalunya amb especial 
virulència. 
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L’espoli fiscal (xifrat de manera constant en gairebé un 8,5% del PIB, 16.543 
milions d’euros el 2010) i els deutes de l’Estat amb Catalunya (8.000 milions 
d’euros) limiten dramàticament la capacitat de despesa pública al nostre país, 
quan és més necessari que mai lluitar amb recursos públics contra els efectes 
de la crisi, crear llocs de treball i estimular les activitats econòmiques. En un 
marc de plena sobirania i de finançament just de les administracions aquestes 
polítiques es podrien desenvolupar amb molt més marge de maniobra que el 
que disposa el nostre país en l’actualitat. 
 
Els Ajuntaments catalans, com a institució més propera a la ciutadania i 
compromesa amb les dificultats socials que comporta l’espoli fiscal, podem i 
hem de contribuir a l’objectiu de posar fi a aquesta asfíxia financera que pateix 
Catalunya, exercint la sobirania fiscal i ingressant a l’Agència Tributària de 
Catalunya els impostos que fins ara ingressàvem a l’Agència Tributària 
espanyola. 
 
Atès que l’estratègia d’ingressar els nostres impostos a l’Agència Tributària 
Catalana és una estratègia tècnicament viable, com demostren les experiències 
de diferents Ajuntaments i empreses que ja ho estan fent, així com una mesura 
de pressió per a què el Govern de la Generalitat treballi decididament per una 
hisenda pròpia. 
 
Atès que hi ha una escletxa legal, d’acord amb el principi de coordinació entre 
administracions, que permet que la Generalitat recapti diferents impostos - IVA, 
IRPF- que el contribuent ha de pagar a Hisenda a través de l’Agència Tributària 
Catalana, sempre i quan pagui a temps i n’informi a Hisenda. A més, la 
Generalitat està treballant en un mecanisme perquè els ajuntaments puguin 
generalitzar aquesta pràctica tributària 
 
Atès que l’Associació de Municipis per la Independència, el 15 de febrer de 
2013, reunida en assemblea, va aprovar per unanimitat “que tots els municipis 
adherits comencin a exercir tot seguit, la sobirania fiscal per la qual passin a 
ingressar els impostos dels seus treballadors (IRPF) i l’IVA a l’Agència 
Tributària Catalana, en lloc de fer-ho a l’agència espanyola. Això, ho podran fer 
per designació del Ple o per voluntat dels seus Batlles i equips de Govern.” 
 
Per tot això, el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya proposa al 
ple municipal l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer. Manifestar la voluntat del municipi de Caldes de Montbui d’exercir la 
seva sobirania fiscal. 
 
Segon. Que l’Ajuntament explori totes les vies per a liquidar els seus impostos, 
de forma legal, a l’Agència Tributària de Catalunya per tal de procedir al 
pagament de l’Impost sobre la Renda a les Persones Físiques (IRPF) i l’Impost 
sobre el Valor Afegit (IVA) d’aquest Ajuntament. 
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Tercer. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a treballar, 
coordinadament amb les Associacions Municipalistes de Catalunya, per la 
creació de la hisenda pròpia, així com a liquidar els deutes pendents amb els 
ajuntaments en el termini de temps més breu possible. 
 
Quart. Notificar el present acord a la Conselleria d'Economia de la Generalitat 
de Catalunya, a l’Associació de Municipis per la Independència i a la 
plataforma. Catalunya diu: -Prou. 
 
 
El senyor Josep Miquel Galvan Mascarell, regidor del grup municipal de CiU, 
abandona la sessió plenària, essent les 21:54 hores. 
  
 
12. RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA DICTADES DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ 
ORDINÀRIA. 
 
Des del número 438, de data 17 d’abril de 2013, fins al número 599, de data 23 
de maig de 2013. 
 
13. DESPATX ORDINARI 
 
No hi ha intervencions. 
 
14. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Senyor Olóndriz” 
 
Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“Sí, jo voldria donar una dada, ja que amb el tema del tancament de les 
urgències nocturnes del CAP ens hem marcat com a necessitat tenir dades del 
que passa. Us vull donar una dada que potser no us arribarà pels canals 
oficials de l’ICS o del Departament.  
L’altre dia, que estàvem precisament en el CAP i faltava un quart d’hora per les 
dotze -o sigui faltava un quart d’hora per l’inici del tancament diari- es va rebre 
una trucada de Sant Feliu d’una persona de quaranta i escaig anys, que tenia 
insuficiència respiratòria. Tant era la insuficiència que no van esperar que 
pugés l’ambulància ni que pugés el metge a Sant Feliu sinó que la parella o 
l’acompanyant d’aquesta persona el va portar fins el CAP de Caldes. Gràcies 
que encara no eren les dotze ja que aquesta persona va poder ser atesa i 
portada amb una ambulància medicalitzada o de l’UCI -no sé exactament les 
qüestions tècniques, les desconec-, fins a Granollers. Per sort va arribar en 
condicions de ser tractada i suposo que deu evolucionar correctament, no?  
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El que sí vull donar com a dada és que l’opinió dels diferents treballadors de la 
sanitat que van intervenir i amb els quals jo vaig poder parlar -un cop va passar 
el tema- era que si això hagués passat un quart d’hora més tard, vint minuts 
més tard, sense dotació mèdica en el CAP, la paraula que van fer servir va ser 
que arribar fins a Granollers per aquella persona era inviable.  
Jo crec, no vull fer d’això més importància de la que té, però és important, no? I 
és una dada que segur que no vindrà des de les dades oficials i crec que s’ha 
de tenir en compte. 
També, que degut a aquesta intervenció l’equip mèdic es va estar allà en el 
CAP fins més enllà de les dotze i va haver d’atendre altres urgències que van 
arribar passades les dotze al CAP. Per tant, són dades que ja que les volem, jo 
les aporto aquí. Evidentment la meva paraula i la meva interpretació de les 
dades pot ser subjectiva i seria bo contrastar-les amb l’equip mèdic i el 
personal sanitari adequat, res més.”   
 
Pren la paraula la senyora Romano: 
“Gràcies senyor alcalde, bé, li voldríem preguntar senyor alcalde que hi ha un 
Decret, el 3/79/2013 en què fa una modificació de partida i incrementem la 
partida de protocol i recepció en 1.000 euros més, ens agradaria saber per què 
és aquesta aportació, si us plau senyor alcalde.  
 
També hem pogut veure que hi ha un registre de sortida en el qual una 
ciutadana de Caldes demana que es netegi la tanca que hi ha a la vorera del 
carrer Montserrat Roig perquè no es pot passar per la vorera i demana que 
l’Ajuntament faci aquesta tasca i netegin aquesta tanca, no?  
El que no hem pogut veure com a registre de sortida és si s’ha passat a la 
diligència per cobrar el cost d’aquesta feina al propietari de la propietat privada 
que estem parlant. 
Llavors hem trobat senyor alcalde una factura on estem pagant uns diners per 
unes traduccions que no sabem ben bé de què són? És una traducció de 
l’espanyol a l’anglès, de l’espanyol al francès, de l’espanyol a l’alemany i del 
català a l’alemany, amb un cost total de 1.535 euros. Ens agradaria senyor 
alcalde que ens expliqués què és això perquè no ho acabem de veure clar, 
gràcies.” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“Gràcies, bé, dos preguntes. Una no m’estendré molt perquè intueixo que hi 
poden haver més preguntes al respecte i el senyor Olóndriz ja ha avançat 
algunes coses. Voldríem saber quines novetats té el govern respecte al tema 
del tancament de les urgències nocturnes a Caldes, si hi ha des de l’últim cop 
que en vam parlar alguna qüestió nova que se’ns pugui comunicar?  
I la segona pregunta també és respecte a si hi ha novetats sobre la construcció 
del Calderí, sobre les obres del Calderí, gràcies.” 
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Pren la paraula la senyora Garcia: 
“Bé, gràcies, bona nit. En primer lloc voldríem saber sobre una sentència de 
data 12 d’abril del 2013. Va passar per la Junta de Govern, amb un acord de 
Junta de Govern del Jutjat Contenciós número 13 referent a l’expedient 
542/2007 interposat per Maria Salut Estrada Santamaria que hem vist que 
l’acord de Junta de Govern en el punt quart diu: “comunicar aquest acord a 
l’àrea de serveis d’aquest Ajuntament per tal que doni compliment a la obligació 
econòmica corresponent, previ els tràmits administratius d’execució de les 
declaracions contingudes en l’esmentada sentència.” En aquest acord no hem 
sabut trobar en lloc el cost, però sí que mirant l’expedient, consultant 
l’expedient, hem vist que la sentència en principi és per un import de 137.000 
euros més costes, que tampoc sabem quin és el cost que suposarà aquestes 
costes. Si són les nostres, evidentment, i les d’ells?  
I voldríem saber també, si us plau, si pot ser, si estava prevista aquesta 
despesa dins del pressupost?  
I tampoc hem sabut veure els motius que ens han estat imputats? Si ens 
podrien aclarir, gràcies.” 
 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, anirem responent les preguntes, una per una. 
Protocol i recepció hi ha hagut una ampliació de partida perquè hi havia 
qüestions pendents a pagar, de diferents mesos enrere i la partida s’havia 
quedat esgotada i, per tant, l’hem hagut d’ampliar, que normalment és el que es 
fa quan hi ha modificacions de crèdit. De totes maneres si vol jo li passo 
l’evolució de la partida de protocol i recepció des de l’any 2007, des de que jo 
sóc alcalde i podrà veure de quins conceptes estem parlant i si vol ho 
comparem amb anteriors legislatures. 
En relació amb la vorera del carrer Montserrat Roig ho mirarem, perquè crec 
que no tenim aquí la informació i li respondrem. 
Sobre les traduccions, això ho explicarà el regidor Isidre Pineda.” 
 
Pren la paraula el senyor Pineda: 
“Bé, bona nit. Quan això de les traduccions, estem traduint informació turística 
per poder incloure-les als codis QR i a una aplicació que farem també per 
tauletes i mòbils. Vostè ha pronunciat molts idiomes diferents, la informació és 
molt gran i saben que aquest tipus de serveis són costosos, precisament 
aquests 1.500 euros aproximadament no em semblen, veien els preus de 
mercat en què ens movem, no són absolutament excessius. Són més o menys 
el que es cobra i uns preus bastant ajustats.  
Això també ho farem servir, a més a més, a la nova web turística perquè a dia 
d’avui tot el que eren traduccions ho teníem amb el traductor de Google que 
com sabrà és més o menys justet. Volíem perfeccionar-ho i així ho teníem 
pressupostat, gràcies.” 
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Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Sí, sobre la sentència que feia referència la regidora de Convergència i Unió, 
m’agrada que em faci aquesta pregunta perquè aquest és un cas flagrant de 
mala administració que acaba repercutint molts anys després a la butxaca dels 
ciutadans.  
La mala administració prové de principis dels anys 90. Estem parlant d’una 
parcel·la a la urbanització El Farell. Es va signar un conveni amb una 
propietària per fer una permuta d’una parcel·la que era rústica a una altra 
urbana, però resulta que aquesta parcel·la urbana després de signar el conveni 
algú es va adonar que no existia. 
Evidentment quan comets aquests tipus d’errors tan flagrants, la gent s’enfada i 
la gent porta a qui comet aquest error, que en aquest cas és aquesta 
administració, als tribunals. 
Això doncs s’ha allargat molt també en el temps, hem estat uns quants anys 
pleitejant, però al final el tribunal ha donat la raó a la persona afectada, tot i que 
amb menys quantitat de la que s’havia demandat.  
Estem parlant d’un conveni que es va signar, si no recordo malament, cap l’any 
93, 92 o 93 per un altre govern municipal i que acabarà tenint repercussions 
negatives pel pressupost municipal de l’any 2013. 
Això no estava previst en el pressupost, però com que com vostè sap el 
pressupost de l’any passat es va tancar amb superàvit varem fer una reserva 
molt important de diners per permetre fer front a aquestes contingències, per 
tant per sort es podrà  fer front a aquest pagament sense problemes. 
 
Pel que fa a novetats sobre El Calderí, sobre la construcció de El Calderí 
malauradament no en tenim, l’última comunicació que tenim dels Serveis 
Territorials del Departament és que s’està treballant en el projecte executiu, 
que com saben s’ha estat replantejant d’uns mesos ençà, però encara sembla 
ser que no està finalitzat aquest projecte executiu. 
 
I pel que fa al tancament del CAP, en horari nocturn, des del darrer Ple -miraré 
de no deixar-me res- ha hagut una reunió entre responsables del Departament, 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui i també hi era present el batlle de Sant Feliu 
de Codines on varem analitzar el funcionament del primer mes de tancament 
del CAP en horari de 12 de la nit a 8 del matí. Ens van passar unes dades que 
nosaltres alhora hem passat al col·lectiu de Caldes en Lluita. Suposo que les 
haureu rebut, i que són dades del nombre d’atencions nocturnes, tant per part 
de les urgències amb ambulància com per part de l’equip d’atenció que es 
desplaça amb aquests cotxes amb maquinària i amb medicaments, per una 
banda, i per altra banda són dades de trucades al 061 i també desglossa les 
trucades com s’han atès, si han estat consultes o han derivat amb 
intervencions o han derivat directament a urgències a l’hospital.  
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Aquestes són les dades de les quals disposem, aquestes són les dades que 
vam estar mirant en aquella reunió. Nosaltres hem demanat més dades de 
tipus no només quantitatiu sinó qualitatiu. Necessitem saber el temps de 
reacció des que hi ha una trucada que requereix una atenció de l’equip mòbil. 
Aquesta informació de moment no se’ns ha passat.  
Avui se’ns ha respost que totes les intervencions que s’han fet des del dia 2 
d’abril, que és el dia que va entrar en funcionament el nou model, fins avui, 
totes han estat dintre dels paràmetres previstos per la regulació.  
Aquesta ha estat la resposta que hem rebut. Entenc que està dient que estem 
dintre de la isòcrona de mitja hora planificada per aquests casos. 
També hem demanat que des del Departament s’intenti palpar l’opinió o el grau 
de satisfacció o insatisfacció de les persones que han necessitat algun tipus 
d’atenció mèdica en aquest horari, de 12 de la nit a 8 del matí, i ens han dit que 
estan preparant la metodologia per tirar endavant un estudi qualitatiu d’aquest 
tipus, repeteixo, a petició del nostre Ajuntament. 
Les dades del mes de maig, les dades que disposem són fins el dia 28. Per 
tant, fins dilluns passat ha hagut, en tot el mes de maig pel que fa al nostre 
municipi, quatre desplaçaments d’aquests equips d’atenció domiciliaria, el que 
no disposem és el que dèiem, no? El desglós de les dades, de les trucades al 
061, de les derivacions, dels temps de resposta etc.  
 
Això per una banda, com saben el darrer ple es van aprovar dues mocions per 
majories diferents i amb contingut diferent, però sobre la mateixa qüestió. 
Aquestes mocions han estat notificades a qui es demanava que es notifiqués i 
també han estat enviades directament al Conseller de Salut, concretament amb 
un ofici que diu: “A partir del 2 d’abril, el CAP Joan Mirambell de Caldes de 
Montbui roman tancat de 12 de la nit a 8 del matí, aquesta decisió va ser 
comunicada al nostre Ajuntament per part de responsables de la seva 
Conselleria el passat 22 de febrer de 2013. El nostre compromís ha estat des 
del primer moment vetllà per la qualitat del servei d’urgències. El tancament del 
nostre CAP durant la nit i el replantejament del model d’atenció a les urgències 
nocturnes que al nostre municipi han creat certa inquietud en la nostra 
població, fruit de la qual el nostre consistori va aprovar durant el ple municipal 
del 25 d’abril amb majories diferents les dues mocions que li adjunto.  
Com Alcalde i fent ressò d’una de les dues mocions aprovades, li trasllado la 
demanda de reobertura immediata del CAP durant la nit.”  
Veurem quina resposta hi ha sobre això. 
 
També hi ha hagut una reunió al Parlament promoguda per membres de la 
plataforma que esteu aquí presents a la qual s’hi va convidar Diputats de la 
Comissió de Salut i a la qual jo també hi vaig assistir -malgrat no estar 
directament convidat, que penso que no hagués estat de més sent l’alcalde del 
municipi afectat i alhora que diputat, però en qualsevol cas vaig poder, me’n 
vaig poder assabentar de l’existència d’aquesta reunió i hi vaig ser present-.  
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Allà es va, com saben vostès, es va debatre amb representants de diferents 
formacions, crec recordar que no de totes però gairebé totes, faltava si no ho 
recordo malament ciutadans, es va poder debatre la situació, el posicionament i 
el parer de cada grup. Suposo que amb poques setmanes hi haurà el debat de 
les quatre propostes de resolució presentades per diferents grups, en el sí de la 
Comissió de Salut i veurem què és el que queda aprovat i el que no.  
I també tenim pendent -aquest ha estat el nostre compromís- fer una reunió 
entre els responsables del Departament, l’Ajuntament i una representació del 
col·lectiu Caldes en Lluita per poder discutir també sobre totes aquestes 
qüestions. 
Crec que no m’he deixat res. I no hi havia més preguntes. En tot cas agraeixo 
que el senyor Olóndriz hagi explicat aquest cas que desconeixíem. De fet des 
del primer moment, des del primer dia demanem que si hi ha algú que en casos 
com el que vostè ha explicat, que ens ho facin saber perquè amb aquesta 
informació nosaltres podem assistir a les reunions coneixent algun tipus de 
disfunció, no? En el nou model d’atenció a les urgències nocturnes. 
Algú més estava demanant? No? Queda tot més o menys aclarit? Molt bé 
doncs tancaríem aquí el ple.” 
 
L’alcalde aixeca la sessió a les 22 hores i 11 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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