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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 

Identificació de la sessió 
Núm.:  2/2013 
Caràcter: Ordinari  
Data:  28 de febrer de 2013 
Horari: 20’10 hores  
Lloc: Sala de Plens 
 

Assistents 
Jordi Solé i Ferrando, alcalde 
Josep Gaspar i Blancafort, regidor 
Vicenç Personat i Pallarès, regidor 
Montserrat Grau i Giner, regidora 
Roser Guiteras López, regidora 
Jaume Mauri Sala, regidor 
Isidre Pineda Moncusí, regidor 
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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0. Incorporar d’urgència una moció dins de l’ordre del dia. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Obrim el Ple Ordinari corresponent al mes de febrer. Vull comentar que afegim 
un punt a l’ordre del dia. Afegim una moció per urgència, per tant, tindrem, si 
s’accepta entrar aquesta moció, tindrem tres mocions. Aquesta tercera seria la 
moció per declarar Caldes de Montbui territori català, lliure i sobirà. 
La urgència de la mateixa s’explica perquè hi havia el compromís de diferents 
grups municipals de poder entrar aquesta moció a temps per aquest Ple, 
perquè s’esdevé que avui fa tres anys de la consulta per la independència al 
nostre municipi i creiem que era una efemèride prou important com per fer-la 
coincidir amb l’aprovació d’aquesta moció. Se’ns va passar poder-la entrar a la 
Comissió Informativa, malgrat el compromís que teníem. Demanem disculpes 
tant a la resta de regidors com a l’entitat amb la qual ens havíem compromès i, 
per tant, si els hi sembla, entraríem per urgència aquesta moció a l’ordre del 
dia.”   
 
 
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 de la representant del grup 
municipal del PPC (1) ], ACORDA incorporar  la moció a l’ordre del dia de la 
sessió. 
 
- Moció que presenta el grup municipal d’ERC al Ple de l’Ajuntament per 
declarar Caldes de Montbui territori català, lliure i sobirà. 
 
 

Ordre del dia 
 
1. Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària anterior de 
data 31 de gener 2013.   
 
2. Ratificar la sol·licitud d’actualització dels valors cadastrals dels béns 
immobles urbans per aplicació de coeficients establerts en les lleis de 
Pressupostos generals de l’Estat. 
 
3. Aprovar el contingut del conveni entre l’Ajuntament i la família Badia 
per a l’exposició i la divulgació de l’obra de Sebastià Badia Cerdà. 
 
4. Aprovar l’actualització de l’inventari de béns de la corporació 
corresponent a l’exercici 2012. 
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5. Nomenar el senyor Joan Badia Campabadal representant de 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui en la Fundació privada “Llegat Santa 
Susanna”. 
 
6. Mocions 
 
6.1. Moció que presenten els grups municipals d’ERC i CiU al Ple de 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui en defensa de l’autonomia local i del 
règim competencial de la Generalitat de Catalunya. 
 
6.2. Moció que presenten els grups municipals d’ERC, de CiU, del PSC i 
d’ICV-EUiA al Ple de l’Ajuntament de Caldes de Montbui de suport a la 
campanya “no amb el meu mòbil!” 
 
6.3. Moció que presenta el grup municipal d’ERC al Ple de l’Ajuntament 
per declarar Caldes de Montbui territori català, lliure i sobirà. 
 
7. Resolucions de l’Alcaldia dictades des de l’última sessió ordinària. 
 
8. Despatx ordinari. 
 
9. Precs, preguntes i interpel·lacions. 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1. APROVAR L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA 
ORDINÀRIA ANTERIOR DE DATA 31 DE GENER DE 2013. 
 
No hi ha intervencions. 
 
En conseqüència el Ple, per unanimitat dels presents [17 vots favorables dels 
membres dels grups municipals d’ERC (10); de CIU (3); del PSC (2); del PPC 
(1); i d’ICV-EUiA (1)], aprova l’esborrany de l’acta de la sessió anterior del dia 
31 de gener de 2013. 
 
 
2. RATIFICAR LA SOL·LICITUD D’ACTUALITZACIÓ DELS VALORS 
CADASTRALS DELS BÉNS IMMOBLES URBANS PER APLICACIÓ DE 
COEFICIENTS ESTABLERTS EN LES LLEIS DE PRESSUPOSTOS 
GENERALS DE L’ESTAT. 
 
Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 
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No hi ha intervencions. 
 
 
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 núm. 22/2013 relatiu a la sol·licitud d’actualització dels valors 
cadastrals dels béns immobles urbans per aplicació dels coeficients establerts 
en les lleis de pressupostos generals de l’estat. 
 
DICTAMEN 
 
Antecedents  
 
La nova redacció de l’article 32.2 del Text Refós de la Llei del Cadastre 
Immobiliari continguda en la Llei 16/2012, de 27 de desembre, per la qual 
s’adopten diverses mesures tributàries dirigides a la consolidació de les 
finances públiques i a l’impuls de l’activitat econòmica, permet que els 
municipis que reuneixin determinats requisits i que necessitin actualitzar els 
valors cadastrals dels immobles urbans a l’alça o a la baixa, puguin sol·licitar 
l’aplicació de coeficients que definiran les Lleis de Pressupostos generals de 
l’Estat. 
 
Els ajuntaments que poden sol·licitar aquesta aplicació de coeficients han de 
complir els següents requisits: 
 

a) Que hagin transcorregut com a mínim cinc anys des de l’entrada en vigor 
dels valors cadastrals derivats de l’anterior procediment de valoració 
col·lectiva de caràcter general. 
 

b) Que es posin de manifest diferències substancials entre els valors de 
mercat i els que van servir de base per a la determinació dels valors 
cadastrals vigents, sempre que afectin de manera homogènia al conjunt 
d’usos, polígons, àrees o zones existents en el municipi. 
 

c) Que la sol·licitud es comuniqui a la Direcció general del Cadastre abans 
de l’1 de març de 2013. 

 
En relació amb la primera condició cal dir que, en el cas de Caldes de Montbui, 
han passat més de cinc anys vist que la vigent valoració col·lectiva de caràcter 
general dels béns immobles va ser aprovada l’any 2006 amb entrada en vigor 
l’any 2007.  
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Respecte a la segona condició, la Direcció General del Cadastre ha realitzat 
estudis sobre la situació dels valors cadastrals segons la data d’aprovació de 
les ponències de valors totals vigents en relació amb els valors de mercat dels 
immobles i ha determinat que les ponències aprovades l’any 2006 estan per 
sobre del 50 % del valor de mercat. 
 
Per pal·liar el desfasament produït entre les dues magnituds i amb la finalitat de 
situar els valors cadastrals en aquest teòric 50 % es proposen uns coeficients 
reductors que actualitzaran a la baixa el valor cadastral per a l’any 2014. 
 
Aquest procediment és d’aplicació automàtica i general i no comporta 
notificació individualitzada ni cap cost econòmic per l’ajuntament. 
 
Vist que, per tal que el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques tingui en 
compte l’adhesió de l’Ajuntament de Caldes de Montbui a l’aplicació dels 
coeficients esmentats, una de les condicions era que l’Ajuntament ho sol·licités 
a la Direcció General del Cadastre abans del dia 1 de març d’enguany, en data 
18 de febrer s’ha remès la comunicació que consta en l’expedient. 
 
Aquesta sol·licitud, no obstant això, pot ser revocada en qualsevol moment per 
l’Ajuntament amb l’oportuna comunicació a la Direcció General del Cadastre. 
 
 
Fonaments de dret 
 
Llei 16/2012, de 27 de desembre, per la qual s’adopten diverses mesures 
tributàries dirigides a la consolidació de les finances públiques i a l’impuls de 
l’activitat econòmica. 
 
Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei del Cadastre Immobiliari. 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer.  Ratificar la sol·licitud d’adhesió al procediment de modificació dels 
valors cadastrals del municipi mitjançant l’aplicació dels coeficients reductors 
que s’aprovaran a les Lleis de Pressupostos generals de l’Estat que 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui ha remès en data 18 de febrer de 2013 a la 
Direcció General del Cadastre. 
 
Segon. Comunicar la present resolució a la Direcció General del Cadastre. 
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3. APROVAR EL CONTINGUT DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT I LA 
FAMÍLIA BADIA PER A L’EXPOSICIÓ I LA DIVULGACIÓ DE L’OBRA DE 
SEBASTIÀ BADIA CERDÀ. 
 
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 Gaspar” 
 
Pren la paraula el senyor Gaspar: 
“Bona nit, moltes gràcies, bé, aquesta és una proposta que ve de lluny. Fa dues 
legislatures, el aleshores regidor de Cultura, Josep Lluís Fernández, ja va 
començar a treballar en aquest projecte, en va parlar amb el mateix Sebastià 
Badia i van començar a posar ja les bases perquè aquest conveni pugués ser 
anys després una realitat. 
 
Ha estat un procés llarg, com he dit, hi ha calgut moltes negociacions, sovint 
jurídiques, però vull dir, s’ha de destacar que en tot moment la família Badia ha 
tingut una actitud de gran generositat, no només ja cap a l’Ajuntament, sinó cap 
a tot el poble de Caldes. Cosa que penso que hem d’agrair públicament avui 
aquí, tant a la senyora Rosa Viaplana, la dona d’en Sebastià, com a  l’Albert 
Badia, el seu fill. 
 
Aquesta generositat cap el poble de Caldes també va ser una característica 
ben viva en la personalitat d’en Sebastià Badia. Per això penso que no ens 
equivocaríem si avui afirmem que en Sebastià a dia d’avui, estaria molt satisfet, 
segurament  amb timidesa, segurament amb molta modèstia i humilitat però 
satisfet al cap i a la fi.  
 
Aquest conveni com deia el secretari, té com a objectiu comú entre la família i 
l’Ajuntament la divulgació i exposició de l’obra d’en Sebastià Badia. I preveu la 
donació i cessió gratuïta de moltes obres de l’artista que estan recollides en els 
annexos que és, més o menys, aquest volum que porto avui aquí. 
 
Tal com deia aquestes obres es divideixen en tres apartats: 
Unes que són de donació i les altres que són de cessió. 
El primer apartat és la donació gratuïta d’un conjunt d’obres que tindran una 
identificació específica amb les sigles de ACM (Ajuntament de Caldes de 
Montbui) i el tiratge, el número del tiratge de l’obra que se’n va fer. Bàsicament 
aquestes són les escultures de bronze que en Sebastià va anar fent i que per 
tant se’n podran anar fent rèpliques amb aquesta numeració, amb aquesta 
codificació que us he parlat. 
Després hi ha dos tipus de cessions: una cessió gratuïta d’un conjunt d’obres 
en règim de dipòsit, que són obres que podríem dir que són peces úniques, per 
exemple poden ser doncs les pintures o escultures en pedra, que aquestes no 
es poden fer noves fosses i, per tant, són obres úniques que estan en propietat 
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de la família, però ens les cedeixen amb un termini concret que ja està estipulat 
en el conveni, perquè si es vol en el projecte museístic que s’ha de tirar 
endavant, es puguin exposar. Per tant, aquestes no seran propietat de 
l’Ajuntament, tot i que en podrem disposar per exposar-les metre la família ens 
la cedeixin, mentre duri aquesta cessió. 
I el tercer apartat és la cessió gratuïta d’altres obres, com poden ser estudis, 
maquetes, esboços, motlles, etc. que potser no tenen ben bé un valor artístic 
com a peça escultòrica o pictòrica, però que sí que poden tenir un valor molt, 
molt important des d’un punt de vista pedagògic en el moment que es vulgui 
museïtzar una sala amb l’obra d’en Sebastià Badia. Tenint en compte que en 
una exposició també és important que hi hagi un caràcter pedagògic, no només 
ensenyar l’obra, sinó com la feia, amb quines eines la feia, etc. Per tant, són 
aquests tres apartats que contempla el conveni i que cada un està detallat amb 
un inventari en aquest volum. 
 
Per la seva banda els compromisos que té l’Ajuntament és treballar per fer 
possible una ampliació del Museu Thermalia perquè pugui tenir una sala 
dedicada a l’obra d’en Sebastià Badia, i per altra banda també, a facilitar un 
espai, perquè tota aquesta obra que evidentment no ens hi cap actualment en 
el museu Thermalia ni en el petit magatzem que té el museu, sinó que ens 
comprometem també com Ajuntament a buscar un altre espai que no sigui el 
museu Thermalia perquè el volum d’aquesta obra és important i, per tant, no hi 
cabria en el magatzem del museu Thermalia. 
També, aquestes obres, això és normal en els museus que les tenen en 
magatzem perquè no totes sempre són exposades. N’hi ha algunes doncs que 
s’exposen en el moment present, d’altres que s’exposen en un futur proper o 
d’altres que poden estar també en dipòsit perquè altres museus puguin 
sol·licitar-les també al museu de Caldes amb acord amb la família, perquè 
puguin ser exposades en altres museus. Hi ha molts acords de col·laboració 
entre diferents museus i sovint el museu Thermalia de Caldes ha cedit obres de 
Manolo Hugué a d’altres museus perquè també els puguin exposar. Doncs amb 
l’obra d’en Sebastià Badia si nosaltres disposem d’aquest magatzem per tenir-
la amb aquests tres apartats que us he comentat, també ho podrem fer. I per 
tant l’obra d’en Sebastià no només es veurà a Caldes, sinó també es veurà a 
altres museus del país i d’arreu. 
 
I per últim, un altre punt a destacar també del conveni és la creació de 
l’Associació Comissió Badia, que serà l’encarregada de vetllar pel compliment 
d’aquest conveni i de treballar també per la divulgació de l’obra de l’artista. 
Aquesta comissió està formada per membres de la família Badia, membres de 
l’Ajuntament i membres a títol personal que la família Badia va proposar 
directament. 
 
Per tant, avui aprovem el contingut del conveni, però també us volia anunciar 
que la signatura del mateix es farà el proper dia 7 de març al vespre també en 
aquesta mateixa Sala de Plens. Us convido a que hi pugueu assistir. Moltes 
gràcies.” 
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Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, obrim el torn d’intervencions, senyor Olóndriz” 
 
Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“Bona tarda, molt breu. Vull felicitar-nos d’haver aconseguit aquest conveni i 
desitjar que la mostra de les obres d’en Badia sigui el més amplia i estesa 
possible pel seu coneixement i divulgació.” 
 
Pren la paraula la senyora Romano: 
“Bé, bona nit, des del grup Popular també vull donar les gràcies i agrair a 
aquesta família que comptin amb el municipi de Caldes per tirar endavant i fer 
conèixer aquesta gran obra. Vull donar-li les gràcies i felicitar-los pel conveni, 
gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor Ortega: 
“Gràcies, bona nit senyor alcalde. Només vull manifestar el sentit del nostre vot 
que serà favorable, evidentment, i celebrar que es signi aquest conveni i que 
pugui vetllar per l’obra d’en Sebastià Badia. Vull agrair a la família la seva 
disponibilitat per la signatura d’aquest conveni.” 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Moltes gràcies, bona nit. La cessió gratuïta és la millor manera de conservar 
una obra. Evita l'atomització i permet comissariar l’exposició tal com ha dit el 
senyor regidor. Així doncs l’avantatge és doble, assegura l’integritat de la 
producció i permet al públic accedir a una obra que difícilment podria gaudir-se 
sense aquesta cessió. Les despeses que pugui generar tant la donació com la 
cessió d’aquest tipus de custodia queden sobradament compensades per la 
posada en valor d’un patrimoni local i pel reconeixement públic a l’artista i a la 
seva obra. Ens voldríem felicitar tots plegats per aquest conveni, que és el 
resultat de la voluntat d’ambdues parts, però també de l’esforç sobretot de la 
família que ha estat treballant per catalogar, ordenar, recuperar tota l’obra. 
Aquesta tasca ha estat un esforç com diem, que sobretot a necessitat la 
implicació de la seva família i per això des del grup municipal de Convergència i 
Unió voldríem expressar-los el nostre agraïment i desitjar que el conveni, i tot el 
que se’n derivi, sigui motiu d’orgull per ells i per a tota la població de Caldes, 
gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, gràcies per les seves intervencions, anem a la votació.”          
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat  dels presents [17 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); de CIU (3); del 
PSC (2); del PPC (1); i d’ICV-EUiA (1)], 
 

              
              ACORDA: 
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Identificació de l’expedient  
 
Expedient número SGGE201100028, relatiu al conveni a signar entre 
l’Ajuntament de Caldes i la família Badia per l’exposició i la divulgació de l’obra 
de Sebastià Badia Cerdà. 
 
 
DICTAMEN 
 
 
Antecedents  
 
I. L’Ajuntament de Caldes de Montbui i la família Badia tenen com a objectiu 
comú l’exposició i la divulgació de l’obra de Sebastià Badia Cerdà. 
 
La relació de Sebastià Badia Cerdà amb el poble de Caldes de Montbui ha estat 
estreta i profitosa. En vida, l’artista va fer diverses donacions i cessions d’obres i, 
l’any 1994 es va inaugurar la Sala Sebastià Badia al Museu Thermalia. El 
reconeixement màxim fou quan l’artista va ser nomenat fill predilecte del municipi 
l’any 2009 i es va editar un llibre divulgador de la seva activitat. 
 
II. La família Badia, com a dipositària i hereva de l’obra artística de Sebastià 
Badia Cerdà, vol que es doni a conèixer d’una forma al més àmplia possible la 
figura de l’autor. 
 
III. L’Ajuntament, que exerceix d’impulsor, dinamitzador i responsable al municipi 
de Caldes de Montbui de multitud d’accions culturals, vol promoure també la 
figura de l’artista. 
 
IV. Les parts, que concorren en aquest cas els interessos públics i privats, han 
arribat a un acord que es formalitzarà amb la firma del corresponent conveni.  
 
Fonaments de dret 
 

• Article 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local. 

 
• Article 31.3 del decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el 

Reglament del patrimoni dels ens locals.  
 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
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Primer. Aprovar el contingut del conveni entre l’Ajuntament de Caldes i la família 
Badia per a l’exposició i la divulgació de l’obra de Sebastià Badia Cerdà, segons 
conveni que es transcriu literalment a continuació: 
 

“CONVENI AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI I LA FAMÍLIA 
BADIA PER L’EXPOSICIÓ I LA DIVULGACIÓ DE L’OBRA DE SEBASTIÀ 
BADIA CERDÀ 
 
REUNITS                  
 
D’una part, el senyor Jordi Solé i Ferrando, alcalde de Caldes de Montbui, 
amb NIF P-0803300C i domicili a la Plaça de la Font del Lleó núm. 11, 
actua en representació de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, assistit pel 
senyor Eduard Lluzar López de Briñas, Secretari General de la 
Corporació. 
 
En endavant i als únics efectes d’aquest conveni Ajuntament o la 
cessionària. 
 
I de l’altra, el senyor Albert Badia i Viaplana, major d’edat, amb NIF 
37242418-J, com a representant de la família de Sebastià Badia Cerdà, 
d’acord amb l’escriptura d’acceptació d’herència atorgada davant del notari 
de Caldes de Montbui, Jorge Figa López-Palop, el dia 28 de gener de 2010 
amb el número 106 del seu protocol, que el legitima com a hereu.  
 
En endavant i als únics efectes d’aquest conveni la cedent. 
 
Ambdues parts es reconeixen capacitat legal necessària per actuar en la 
representació que ostenten i, a tal efecte manifesten estar d’acord amb les 
condicions del present conveni que formalitzen. 
 
EXPOSEN 
 
1. Que l’Ajuntament de Caldes de Montbui i la família Badia tenen com a 
objectiu comú l’exposició i la divulgació de l’obra de Sebastià Badia Cerdà. 
 
La relació de Sebastià Badia Cerdà amb el poble de Caldes de Montbui ha 
estat estreta i profitosa. En vida, l’artista va fer diverses donacions i 
cessions d’obres i, l’any 1994 es va inaugurar la Sala Sebastià Badia al 
Museu Thermalia. El reconeixement màxim fou quan l’artista va ser 
nomenat fill predilecte del municipi l’any 2009 i es va editar un llibre 
divulgador de la seva activitat. 
 
2. Que la família Badia, com a dipositària i hereva de l’obra artística de 
Sebastià Badia Cerdà, vol que es doni a conèixer d’una forma al més 
àmplia possible la figura de l’autor. 
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3. Que l’Ajuntament, que exerceix d’impulsor, dinamitzador i responsable al 
municipi de Caldes de Montbui de multitud d’accions culturals, vol promoure 
també la figura de l’artista. 
 
4. Que les parts, que concorren en aquest cas els interessos públics i 
privats, han arribat a un acord que es formalitza en aquest contracte de 
cessió gratuïta.  
 
PACTES 
 
PRIMER. OBJECTE DEL CONVENI   
 
És l’objecte d’aquest conveni formalitzar la relació entre l’Ajuntament de 
Caldes de Montbui i la família Badia per a l’exposició i la divulgació de 
l’obra de Sebastià Badia Cerdà. 
 
Per assolir aquest objectiu, les parts acorden que, a partir de la signatura 
d’aquest conveni, tindran un seguit de drets i obligacions que preveuen els 
apartats següents d’aquest conveni. 
 
SEGON. COMPROMISOS DE LA CEDENT 
 
2.a. Obres objecte de donació gratuïta a favor de l’Ajuntament en propietat 
 
La família Badia acorda la donació plena a favor de l’Ajuntament de Caldes 
de Montbui d’un conjunt d’obres no originals amb identificació específica 
(ACM/número de tiratge o ACM/st), així com també d’aquells elements que 
es determinen (maquetes, estudis, etc.). La comissió Sebastià Badia serà la 
que triarà l’ordre, depenent del pressupost, de les peces que es 
reprodueixen. 
 
Aquestes obres es relacionen a l’annex núm. 1 que conté un inventari amb 
una llista i fotografies. 
 
2.b. Obres cedides gratuïtament a favor de l’Ajuntament en règim de dipòsit 
 
La cedent acorda també cedir un conjunt d’obres de pintura i escultura en 
concepte de dipòsit, destinades a exposició, que es recull en un inventari 
que conté una llista amb fotografies de cadascuna de les peces. 
 
El termini de la cessió és únic per a totes les peces i s’estableix en un 
termini de 5 anys comptador des que existeixi l’espai habilitat per exposar-
les.  
 
Aquestes obres es relacionen a l’annex núm. 2 que conté un inventari amb 
una llista i fotografies. 
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2.c. Altres obres cedides gratuïtament en espais de titularitat municipal 
 
El conjunt d’obra que no s’integra en els annexos núm. 1 i núm. 2 es podrà  
dipositar en espais de titularitat municipal en els termes que preveu el pacte 
sisè d’aquest conveni. 
 
Aquestes obres es relacionen a l’annex núm. 3 que conté un inventari amb 
una llista i fotografies. 
 
TERCER. DURADA DE LA CESSIÓ GRATUÏTA 
 
La cessió gratuïta a favor de la cessionària tindrà la vigència següent: 
 
3.a. Respecte a les obres objecte de donació gratuïtament a favor de 
l’Ajuntament en propietat (apartat 2.a.) 
 
Lògicament i en tractar-se d’una donació d’obres, aquesta donació serà 
perpètua, ja que mitjançant la signatura d’aquest conveni es transmet la 
titularitat i la possessió de les expressades obres gratuïtament a favor de 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui i lliures de qualsevol càrrega o 
gravamen. 
 
 
 
 
3.b. Respecte a les obres cedides gratuïtament a favor de l’Ajuntament en 
dipòsit (apartat 2. b. I c) 
 
Aquesta cessió gratuïta a favor de l’Ajuntament de Caldes de Montbui i 
lliure de qualsevol càrrega o gravamen tindrà una vigència de 5 anys 
comptadors des que existeixi l’espai habilitat per exposar-lo.  
 
Un cop acabat el període establert al pacte anterior, les parts podran 
acordar de forma expressa la pròrroga d’aquest conveni per quatre 
períodes de cinc anys cadascun, fins a un màxim de 25 anys, inclòs el 
termini inicial i els períodes de pròrroga.  
QUART. FINALITATS 
 
La donatària-cessionària només podrà destinar les obres cedides, tant en 
propietat plena (apartat 2.a), com en dipòsit (apartat 2.b i c), a l’objecte 
d’exposició i divulgació de l’obra de Sebastià Badia Cerdà. 
 
CINQUÈ. CONDICIONS DE LES OBRES CEDIDES EN DIPÒSIT 
 
5.1. L’Ajuntament reconeix que les obres cedides en dipòsit (apartat 2.b i 
annex núm. 2) són propietat d’Albert Badia i Viaplana. 
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5.2. Albert Badia i Viaplana podrà transmetre -per qualsevol títol admès en 
Dret-, la propietat de qualsevol de les peces cedides en dipòsit, però es 
compromet a mantenir exposades, durant la vigència del dipòsit, un mínim 
del 30 % de les peces dipositades, o d’altres, perquè es pugui continuar 
exposant una part significativa de l’obra del seu pare. 
 
5.3. En el supòsit que la transmissió de les peces sigui onerosa, 
l’Ajuntament tindrà el dret de tempteig o retracte per adquirir-les en les 
mateixes condicions que el tercer adquirent.  
 
Per exercir el dret de tempteig, Albert Badia haurà de comunicar per escrit a 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui, amb un mínim de 10 dies hàbils 
d’antelació al moment de la venda, la seva intenció de vendre la peça o 
peces, l’import ofert pel futur adquirent i el dia, hora i lloc designat per fer la 
venda, que haurà de ser al municipi de Caldes de Montbui.    
 
L’Ajuntament, llavors, serà lliure d’acudir-hi i d’exercir el tempteig el dia 
assenyalat per a aquest efecte.  
 
Per exercir el dret de retracte, Albert Badia haurà de comunicar per escrit a 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui, amb un mínim de 10 dies hàbils 
posteriors al moment de la venda de la peça o peces, que aquesta s’ha 
produït, l’import pagat per l’adquirent i el dia, hora i lloc designat per 
formalitzar el retracte, que haurà de ser al municipi de Caldes de Montbui. 
El dia designat es comunicarà amb un termini mínim de 10 dies hàbils 
comptadors des de la comunicació d’Albert Badia que s’ha fet la venda.    
 
L’Ajuntament, llavors, serà lliure d’acudir-hi i d’exercir el retracte, el dia 
assenyalat per a aquest efecte.  
 
Albert Badia es compromet a indicar en qualsevol pacte oral o escrit amb 
un possible o futur adquirent aquests drets de tempteig i retracte que 
ostenta l’Ajuntament de Caldes de Montbui. 
 
SISÈ. UBICACIÓ DE LES OBRES CEDIDES 
 
L’Ajuntament es compromet a facilitar i habilitar un espai per exposar les 
peces. L’Ajuntament també facilitarà un magatzem per conservar la part de 
l’obra no exposada perquè es pugui mostrar privadament. Aquest espai 
estarà vinculat a la possible ampliació del Museu Thermalia, a Can Rius.   
 
Transitòriament, en cas que s’hagués de deixar l’espai que actualment 
ocupen les obres relacionades en l’annex núm. 3, situat a la finca de la 
plaça de la Font del Lleó núm. 19, l’Ajuntament facilitarà un espai 
provisional per allotjar-les en espera de la ubicació definitiva. Aquest espai 
es localitzarà al soterrani de la Biblioteca Municipal de Caldes de Montbui. 
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SETÈ. ALTRES CONDICIONS DE LA DONACIÓ-CESSIÓ. 
 
7.1. Lliure accés de la família Badia  
 
La família Badia tindrà lliure accés tant a l’espai d’exposició com al 
magatzem sempre que ho consideri necessari, amb l’única obligació 
d’avisar prèviament, amb una antelació mínima de 48 hores, la persona 
responsable. En tot cas les visites s’adaptaran a l’horari del Museu. Així 
mateix, la família Badia podrà visitar, en les mateixes condicions, les obres 
dipositades en magatzems diferents als del Museu Thermalia. 
 
7.2. Associació Comissió Sebastià Badia  
 
Seguidament, i com a màxim en un termini de trenta (30) dies de la 
signatura d’aquest conveni, es constituirà l’Associació Comissió Sebastià 
Badia. 
 
L’Associació Comissió Sebastià Badia serà l'encarregada del seguiment del 
conveni, amb facultats per resoldre les controvèrsies que se’n puguin 
derivar de l’aplicació. 
 
La comissió estarà formada per un màxim de 7 membres. Els membres que 
ho siguin a títol personal ho seran amb caràcter indefinit i perdran aquesta 
condició per renúncia, defunció o declaració judicial d'incapacitació. Les 
persones que ho siguin per raó del càrrec cessaran en el moment en què 
siguin substituïts d'aquest càrrec. En cas que un membre de la comissió ho 
sigui a títol personal i, alhora, per raó del càrrec, aquest fet no li  atorgarà 
doble representativitat dins la comissió. 
 
Seran membres per raó del càrrec: 
 

• El regidor o regidora responsable de l'Àrea de Cultura 
• El director o directora del Museu Thermalia 

 
Seran membres a títol personal les persones següents: 
 

• Senyor Albert Badia i Viaplana 
• Senyor Gerard Badia i Esbrí 
• Senyor Josep Lluís Fernández i Miró 
• Senyor Josep Gaspar i Blancafort 
• Senyora Anna Monleón i Esterli 

 
Es designarà a l’Albert Badia i Viaplana president de la comissió. 
 
Quan hi hagi una baixa d’un membre de la comissió que ho sigui a títol 
personal, la resta de membres decidiran per unanimitat quina persona el 
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substituirà, procurant sempre que hi hagi un familiar de Sebastià Badia 
Cerdà. 
 
7.3. Proposta de museïtzació  
 
Simultàniament a l’adequació de l’espai habilitat per a exposició, caldrà 
elaborar un projecte museogràfic per tal que l’exposició presenti 
adequadament les obres atenent les diferents etapes de l’artista. 
L’exposició haurà de contenir un percentatge significatiu de pintura.  
 
Aquest projecte haurà de recollir biografia, procés de treball (pedra), obra 
(pintura, escultura en bronze, ivori, pedra, terra cuita), d’acord amb les 
obres del llibre Sebastià Badia (Mercadé, A; Vilanova R; Sebastià Badia i 
Cerdà. Ajuntament de Caldes de Montbui 2009. ISBN-978-84-606-4962-5) 
que pot servir de base per a aquest projecte. 
 
7.4. Adquisició de peces per l’Ajuntament  
 
A més del que s’ha consignat en altres clàusules d’aquest conveni, la 
família Badia es compromet a transmetre a l’Ajuntament, pel títol que 
s’acordi en cada cas i en condicions preferents, qualsevol de les peces del 
fons, ja sigui per mantenir-les en el Museu o bé per ubicar-les a la via 
pública amb la finalitat de difondre i divulgar l’obra de l’artista. 
 
En cas que es facin donacions d’obres al municipi, l’Ajuntament es 
compromet a assumir-ne el cost del procés de fosa, que encarregarà al 
fonedor elegit d’acord amb la legislació de contractes del sector públic. 
 
Aquestes peces donades hauran d’estar marcades amb el senyal de 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui o del Museu Thermalia. 
 

• Aquest conveni queda subjecte que l’ampliació del Museu 
Thermalia en el futur Centre Cultural de Can Rius sigui una 
realitat. En cas contrari, quedaria condicionat a trobar una 
ubicació adequada tant per a l’exposició com per a 
l’emmagatzematge de l’obra. 

 
• La fosa de les obres donades es farà en diferents fases i en 

funció dels pressupostos municipals. 
 

• La Comissió Badia podrà destinar els recursos obtinguts de la 
venda del llibre de Sebastià Badia Cerdà, ja ressenyat, a 
finançar part de les foses de les obres. 
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7.5.  Renúncia a reclamació entre les parts 
 
Les parts, a més dels compromisos adquirits en altres clàusules d’aquest 
conveni, es comprometen especialment a:  
 

a) Renunciar a qualsevol tipus de reclamació o d’indemnització entre les 
parts. 
      b) Mantenir en bon estat de conservació l’edifici que es destinarà a 
l’objecte d’aquest conveni.  
 
L’incompliment d’aquests compromisos provocarà, a més de la resolució 
immediata d’aquest conveni, les responsabilitats per danys i perjudicis 
ocasionats per les parts. 
 
VUITÈ. SUBMINISTRAMENTS CONTINUS 
 
Així mateix, l’Ajuntament, respecte al local o l’ampliació d’aquest que es 
destini a l’exposició de les peces, contractarà amb les companyies 
corresponents els subministraments continus d’aigua, gas, electricitat i 
telèfon. 
 
NOVÈ. DESPESES 
 
L’Ajuntament de Caldes de Montbui també assumirà les despeses que 
s’originin en els espais cedits, incloent les corresponents als manteniments 
o contractes propis del lloc d’exposició.  
 
Així mateix, també es tindrà aquesta obligació  en la conservació i 
restauració de les peces cedides. 
 
DESÈ. PROVISIÓ DE MATERIAL 
 
La cessionària proveirà tot el mobiliari i estris necessaris per al 
desenvolupament de les activitats. 
 
ONZÈ. PÒLISSA D’ASSEGURANÇA 
 
L’Ajuntament de Caldes de Montbui haurà de convenir amb l’empresa que 
designi l’assegurança convenient per cobrir els riscos.  
 
Amb aquesta finalitat, la cessionària, en el moment en què s’habiliti l’espai 
expositiu, inclourà a les seves pòlisses d’assegurança la cobertura dels 
danys que per determinades causes es puguin produir sobre els béns 
objecte d’aquest conveni i haurà de lliurar a la cedent, en el termini d’un 
mes des que es comenci la instal·lació de les obres a l’espai expositiu, un 
certificat de la companyia asseguradora que acrediti la cobertura 
esmentada.  
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DOTZÈ. CAUSES DE RESCISSIÓ I EFECTES 
 
En cas d'incompliment de qualsevol de les dues parts, es reserven el dret 
de requerir perquè en el termini màxim de tres mesos es resolgui la causa 
requerida. 
 
En cas contrari, ambdues parts es reserven el dret de rescissió, prèvia 
notificació. 
 
Igualment, el conveni s’extingirà: 
 

A) Per l’incompliment greu de les condicions establertes en aquests 
pactes. 

 
B) Per la destinació dels espais cedits en ús a finalitats diferents a les que 

es recullen expressament en el pacte quart d’aquest conveni, en 
aquest supòsit revertiran de forma automàtica a l’Ajuntament de 
Caldes de Montbui. 

 
TRETZÈ. MODIFICACIÓ 
 
Les disposicions d’aquest conveni es podran modificar sempre, per acord 
de les parts i per escrit, en qualsevol moment i atenent a l’aprovació de la 
normativa de caràcter general o sectorial de compliment obligat, a l’evolució 
futura de les activitats i a les característiques dels espais cedits. 
 
Per aprovar la modificació se seguirà el mateix tràmit establert. 
 
CATORZÈ. NATURALESA DEL CONVENI 
 
Atesa la naturalesa administrativa d’aquest conveni, amb exclusió de 
qualsevol altre procediment i jurisdicció, s’hi aplicarà el procediment 
administratiu i contenciós administratiu amb submissió als tribunals del 
domicili de l’Ajuntament de Caldes de Montbui que fossin competents. 
 
QUINZÈ.  JURISDICCIÓ 
 

Les parts se sotmeten al fur dels jutjats i tribunals de Barcelona per 
resoldre qualsevol litigi que es pugui derivar de la interpretació i aplicació 
d’aquest conveni. 
 
I en prova de conformitat, signem aquest conveni en dos exemplars en el 
lloc i en la data esmentats més avall.” 
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Segon. Facultar l’alcalde president de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, 
senyor Jordi Solé i Ferrando, tan àmpliament com sigui menester i en dret es 
requereixi, per a la signatura de l’esmentat conveni i de tots aquells documents 
que es puguin derivar dels presents acords. 
 
Tercer. Comunicar aquest acord al senyor Albert Badia i Viaplana, com a 
representant de la família de Sebastià Badia Cerdà, i al departament 
d’Intervenció de l’Ajuntament,  
 
 
4. APROVAR L’ACTUALITZACIÓ DE L’INVENTARI DE BÉNS DE LA 
CORPORACIÓ CORRESPONENT A L’EXERCICI 2012. 
 
Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, bé, com vostès saben l’inventari de béns municipals és un document 
que s’ha d’anar actualitzant amb el pas del temps. Malauradament durant molts 
anys aquest Consistori no havia actualitzat aquest inventari. Finalment es va 
aconseguir fer una actualització molt important l’any 2011. Evidentment, 
malgrat això, sempre queden coses per acabar d’actualitzar.  
L’inventari s’actualitza per altes, baixes o modificacions. Portem a aprovació 
tres altes que en realitat no són noves adquisicions sinó que són adquisicions 
molt antigues alguna d’elles. En el seu moment no es va incorporar en 
l’inventari. Estem parlant d’un local al carrer Joaquim Jorba, que és un local 
que fa servir una associació de veïns, estem parlant d’uns aparcaments al 
Círcol al carrer Major i estem parlant dels locals que parcialment fa servir 
l’escola bressol Gegant del Pi. Per tant, són altes que s’havien d’haver fet fa 
molts anys, però per les raons que siguin no es van fer. 
I després hi ha una modificació que m’ha explicat el senyor secretari d’una finca 
de Can Valls que consta actualment a l’nventari com a zona d’equipaments. 
Feta la revisió s’ha vist que no és correcta aquesta qualificació sinó que forma 
part, en realitat, del patrimoni municipal de sòl com a aprofitament mig. 
Hi ha intervencions en aquest punt? No? 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); del PSC 
(2) i d’ICV-EUiA (1); i 4 abstencions de CIU (3) i del PPC (1)], 

              
              ACORDA: 

    
Identificació de l’expedient  
 
Expedient número SGGE201300008, relatiu a l’actualització, 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. 
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DICTAMEN 
 
Antecedents  
 
El Ple de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, en sessió celebrada el 19 d’abril 
de 2012, va aprovar la rectificació anual de l’inventari de béns de la corporació 
corresponent al 2011 i formulat pels Serveis Generals de l’Ajuntament amb la 
corresponent comprovació del secretari general, i que va incorporar com annex 
l’inventari de béns propis i de la societat Municipal denominada Gestió 
Muncipal de Serveis, S.A. (GMSSA). 
 
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.) 
 
Per tal de dur a terme l’actualització s’ha procedit a revisar el cadastre, amb la 
finalitat de localitzar totes aquelles finques propietat de la corporació que no 
constaven a l’inventari municipal. Un cop localitzades s’ha procedit la 
incorporació a l’inventari de les finques interessades  
 
Durant l’exercici 2012 i des de la seva revisió de data 28 d’abril de 2011, s’han 
produït un sèrie d’altes a l’inventari, així com la comprovació d’una rectificació-
modificació que, en conjunt, són les següents: 
 
ALTES 
 
Número d’Inventari: 517 
 

• 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  
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Número d’Inventari: 518 
 

• 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 

• 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 
 

• 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’Ajuntament 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 
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MODIFICACIONS -  REVISIONS 
 
Número d’Inventari: 495. 
 
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). 
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.  

 
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). 
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Decret, 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni 
del ens locals. 
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 l’actualització, corresponent a l’exercici 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. 
 
 
5. NOMENAR EL SENYOR JOAN BADIA CAMPABADAL REPRESENTANT 
DE L’AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI EN LA FUNDACIÓ 
PRIVADA “LLEGAT 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. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, de fet la residència Santa Susanna té dues fundacions; la fundació 
Residència Santa Susanna, que gestiona tots els serveis que es duen a terme 
a la residència  i la fundació Llegat Santa Susanna, que gestiona el patrimoni 
de la residència. Degut a canvis normatius que ha explicat el secretari en el 
llibre del Codi Civil i en la Llei de fundacions es va detectar una incompatibilitat, 
perquè els patrons que som d’una fundació automàticament també ho érem 
d’una altra. Amb aquests canvis, amb això podíem incorre en conflicte 
d’incompatibilitats i hem pacta aquest canvi en els estatuts i en la composició 
del patronat de la fundació Llegat Santa Susanna. Això ho hem pactat amb el 
registre de fundacions de manera que els dos patronats deixin de ser idèntics 
com fins ara i el patronat de la Residència Santa Susanna sí que queda amb la 
composició actual. La composició la canviem a l’altre patronat que és el 
patronat Llegat Santa Susanna i en aquest segon patronat hi haurà el mateix 
president que és la persona que ostenta l’Alcaldia del municipi, però hi haurà 
dos patrons diferents a la resta de patrons de l’altre patronat, i d’aquests dos. 
Un serà nomenat per l’Ajuntament i l’altre per la parròquia com és el sistema 
tradicional en relació amb la residència Santa Susanna. I per part de 
l’Ajuntament la persona que proposem  és el senyor Joan Badia Campabadal 
que és una persona de reconegut prestigi en el nostre municipi, que té un 
coneixement profund de la residència, perquè en el seu moment va actuar a 
favor que es pogués construir l’edifici actual i que es pogués fer el trasllat de 
l’anterior ubicació, l’antic hospital, a l’actual museu, cap a l’edifici, cap a la 
ubicació actual. I és una persona amb gran sensibilitat en relació amb la missió 
fundacional de la residència, que és ajudar a les persones més necessitades i 
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també una persona amb gran sensibilitat cultural. No en va quan l’antic 
hospital, la residència es va traslladar de l’antic hospital a les actuals 
ubicacions, el senyor Joan Badia va tenir un paper molt important en la creació 
del project, que des de fa molts anys està ocupant l’antic hospital que és el 
museu Thermàlia. 
Hi ha alguna intervenció aquí? Senyora Coll” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“Bé, bona nit, moltes gràcies. Primer de tot vull manifestar el vot del nostre grup 
que serà a favor de la proposta, perquè per descomptat no dubtem gens de la 
capacitat del senyor Joan Badia de poder portar a terme aquesta tasca i -tal 
com ha explicat molt bé el senyor alcalde- de tota la trajectòria que pot tenir 
amb la seva vinculació social al municipi i amb la Fundació Santa Susanna.  
Però com en altres ocasions els hi hem dit, ens a sembla que es perd 
l’oportunitat d’anomenar dones en els òrgans en què tenim la possibilitat de 
buscar una equitat de gènere, no?  
En aquest òrgan tot són homes, eren homes, seguiran sent homes i segur que 
amb la mateixa vàlua, igual, semblant que la persona que portem avui a 
aprovació, hi ha dones al nostre municipi que tenen la capacitat de lideratge 
suficient per exercir aquest càrrec.  
Dins d’una setmana serà el dia de la dona treballadora, abans de començar el 
Ple ens preguntaven si estem en igualtat de condicions i aquest Ajuntament a 
vegades em sembla que no té aquest govern en igual consideració les dones 
de Caldes, que els homes. Els hi hem hagut de repetir en altres ocasions, en 
altres nomenaments, ja he manifestat que no tenim res en contra d’aquesta 
persona, però que esperem que tinguin una mica de sensibilitat i en futures 
ocasions pensin amb un perfil de dona igual capacitada que qualsevol dels 
homes que ha proposat aquest plenari, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies senyora Coll, entenc la seva reflexió i fins a cert punt la puc compartir, 
el que no comparteixo és l’afirmació que aquest govern no té en la mateixa 
consideració als homes i les dones de Caldes. Em sembla una afirmació molt 
exagerada. Jo crec que no volia dir exactament el que vostè  a acabat dient, en 
qualsevol cas no era fàcil trobar una persona del perfil que feia falta per cobrir 
aquesta plaça. Segur que haguéssim pogut trobar una dona, que ho hagués fet 
també segur molt bé, però al final hem acabat optant per aquest senyor que 
creiem que també farà la feina d’una manera excel·lent, més enllà de qüestions 
de gènere.  
Hi ha alguna altra intervenció? No? doncs passem a la votació.”      
 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents [17 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); de CIU (3); del 
PSC (2); del PPC (1); i d’ICV-EUiA (1)], 
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              ACORDA: 
    
Identificació de l’expedient  
 
Expedient número SGGE201100056 de Serveis Generals, d’organització del 
cartipàs municipal 2011-2015. 
 
 
DICTAMEN 
 
Antecedents  
 
I. El Ple de l’Ajuntament de Caldes de Montbui va acordar, en data 30 de juny 
de 2011, nomenar els senyors Josep Soley Marsal i Salvador López 
Ayguasanosa, per al quadrienni 2011-2015, representants de l’Ajuntament de 
Caldes de Montbui en el Patronat de la Fundació privada “Residència Santa 
Susanna”, implicant aquest nomenament, en conseqüència, ser també els 
representants municipals en la Fundació privada “Llegat Santa Susanna”. 
 
II. L’art. 312-9 i 332-9 de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del Llibre Tercer del Codi 
Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, estableixen que: 
 

- els membres dels òrgans de govern de les persones jurídiques no poden 
intervenir en la presa de decisions o adopció d’acords en als assumptes 
en què es produeixi un conflicte d’interessos amb la persona jurídica.  

 
- si hi ha un conflicte d’interessos entre la fundació i alguna persona 

integrant d’un dels seus òrgans i s’adopta un acord o s’executa l’acte, 
s’ha de comunicar al protectorat en el termini de 30 dies i si els patrons 
estan especialment vinculats, no poden subscriure, sense autorització 
prèvia del Protectorat, actes de compravenda, arrendament de béns 
immobles, préstec de diners, prestació de serveis retribuïts…. 

 
III. La Llei 7/2012, del 15 de juny, de modificació del llibre tercer del Codi Civil 
de Catalunya relatiu a les persones jurídiques ha introduït una nova redacció en 
aquests dos articles als efectes de substituir les autoritzacions o aprovacions 
del protectorat dels actes en què pot existir conflicte d’interessos per l’adopció i 
formalització d’una declaració responsable dels patrons que justifiquen 
l’adopció dels acords. 
 
IV. Malgrat aquesta modificació, encara és necessari modificar la composició 
dels dos Patronats ja que la seva composició és idèntica en les dues 
Fundacions. Aquest fet provoca l’aparició de conflicte d’interessos entre els 
patrons d’una Fundació que a l’hora són membres integrants de l’altra fundació 
quan s’han de prendre acords que afecten a les dues Fundacions.  
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V. A fi de solucionar el conflicte d’interessos entre les dues Fundacions, és 
necessari que els seus Patronats no siguin idèntics i que hi hagi membres que 
no estiguin vinculats a l’altra Fundació. 
 
VI. En data 24 de desembre, a instància del Protectorat de la Generalitat de 
Catalunya, es van modificar els estatuts de la Fundació Privada “Llegat 
Santa Susanna”. 
 
Aquests nous estatuts estableixen, en el seu article tretzè, el següent: 
 
“ El Patronat estarà format per 3 membres: un president i dos vocals. 
 
L’alcalde president de l’Ajuntament de Caldes de Montbui serà Patró nat, i en 
aquesta condició n’exercirà la Presidència. 
 
La resta de patrons tindran la condició d’electius, d’acord amb les següents 
regles: 
 

a. Un patró nomenat per l’Ajuntament de Caldes de Montbui, en sessió 
plenària i per majoria absoluta de vots favorables. 

b. Un patró nomenat pel rector de la Parròquia de Santa Maria de Caldes 
de Montbui. (...)” 

 
Fonaments de dret 
 
L’article 13è dels estatuts de la Fundació Privada Llegat Santa Susanna. 
 
D’acord amb la Llei 4/2008 de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de 
Catalunya relatiu a les persones jurídiques, on es regula, entre d’altres 
qüestions, la composició del patronat i la designació i exercici del càrrec del 
Patró i el conflicte d’interessos. 
 
D’acord amb la Llei 7/2012, del 15 de juny, de modificació del llibre tercer del 
Codi Civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques, on es modifica, entre 
d’altres, els articles 312-9 i 332-9 i 323-13 del llibre tercer del Codi Civil de 
Catalunya. 
 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Nomenar el senyor Joan Badia Campabadal, per al quatrienni 2013-
2017, representant de l’Ajuntament de Caldes de Montbui en la Fundació 
privada “Llegat Santa Susanna”. En conseqüència, els senyors Josep Soley 
Marsal i Salvador López Ayguasanosa, deixen de ser representants 
municipals en l’esmentada fundació. 
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Segon. Notificar aquest acord a la Fundació privada “Residència Santa 
Susanna”, i a la Fundació privada “Llegat Santa Susanna” i a les persones 
interessades. 
 
 
6. MOCIONS 
 
 
6.1. MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC I CIU AL 
PLE DE L’AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI EN DEFENSA DE 
L’AUTONOMIA LOCAL I DEL RÈGIM COMPETENCIAL DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA. 
 
L’alcalde llegeix literalment la moció. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Com sempre que es tracta de mocions, passaríem primer la paraula als grups 
que les defensen, en aquest cas per Esquerra Republicana de Catalunya ho 
faré jo mateix. 
Bé, estem davant de l’enèsim intent del govern amb majoria absoluta del Partit 
Popular d’imposar la seva visió retrograda uniformista i centralista de l’Estat 
Espanyol mitjançant Lleis. Tenim la Llei d’unitat de mercats, tenim la imminent 
Llei de coordinació de l’acció exterior, tenim la Llei aquesta que és l’objecte 
d’aquesta moció, la Llei de reforma del regim local, tots aquests intents van en 
una mateixa direcció i tenen com a patró una mateixa estructura mental, no? O 
sigui, és la configuració d’un estat que no té en compta la seva enorme 
diversitat interna, diversitat nacional, diversitat lingüística, però també diversitat 
en models d’organització territorial i en realitats territorials molt diferents.  
Evidentment no pot tenir la mateixa realitat quan a administració local, un país 
amb zones molt densament poblades com el nostre, amb un gran nombre de 
municipis -947- com el nostre i amb una realitat social molt determinada, que 
no pas regions de l’estat espanyol molt menys poblades, amb molts menys 
municipis i amb un tipus d’estructura social molt diferent, no?  
També darrera d’aquesta proposta hi ha l’engany de fer veure que les 
administracions locals som un problema i potser que ja n’hi ha prou de fer 
veure que els ajuntaments som un problema, perquè no formem part del 
problema, sinó que intentem formar part de la solució, en el sentit que intentem 
des dels nostres governs locals i des dels nostres consistoris intentem prestar 
serveis amb la finalitat de fer la vida més lleugera i més agradable dels 
ciutadans i, per tant, també contribuir a la igualtat d’oportunitats, a l’equitat, a 
reduir les injustícies socials, a millorar les bases de la nostra economia etc. 
I, per tant, els ajuntaments no som el problema, podríem dir molts exemples 
que demostren això, però avui per exemple ha sortit la xifra de dèficit que 
sembla que serà la xifra de dèficit final de l’Estat Espanyol l’any 2012, no? és 
un 6’7% 4 punts per sobre del que havia fixat la Comissió Europea i resulta que 
d’aquest 6’7% els ajuntaments, tots els ajuntaments de l’Estat Espanyol hi ha 
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contribuït amb un 0’2%. Per tant, on és el problema econòmic dels 
ajuntaments? 
De manera agregada, evidentment si mirem un per un, segur que hi ha 
ajuntaments que contribueixen molt al problema del dèficit i n’hi ha d’altres com 
el nostre que no hi contribuïm gens. En qualsevol cas, de manera global el món 
local per sort no contribueix a engreixar la pilota del dèficit i en canvi l’Estat és 
evidentment qui més aporta en la generació d’aquest dèficit, un 3’4% 
concretament.  
Per tant, el problema el té l’estat, qui s’ha d’aprimar o qui ha d’eliminar 
determinats organismes és l’Estat, i els hi dono un parell d’idees. El Ministeri de 
Cultura se’l poden... el poden eliminar -anava a dir una altra cosa-, el poden 
eliminar perquè no cal ja que són competències transferides i, per tant, estem 
duplicant coses.  
La Delegació del Govern a Catalunya també la poden eliminar, perquè tenim 
altres problemes i altres urgències i altres prioritats que no pas si tenim una 
bandera o una altra a la façana del nostre Ajuntament, o on sigui, i, per tant, 
aquesta obsessió de la Delegada del Govern demostra que aquesta institució 
no està per treballar per les prioritats dels ciutadans i del país en aquests 
moments i, per tant, és una institució supèrflua. I els ajuntaments ens trobem 
com sempre, entre l’espasa i la paret.  
Ens diuen que ens hem de reformar, que som ineficients, que fem coses que 
no ens pertoca i, per tant, ho hem de deixar de fer, però llavors la pregunta és: 
si ho deixem de fer nosaltres, qui ho fa? La genial idea del Partit Popular és 
que ho facin les Diputacions, això evidentment és un objectiu polític, reforçar 
les Diputacions que són una estructura i una administració imposada a 
Catalunya, al nostre país i, per tant, evidentment ens resistirem a dotar de 
contingut polític les Diputacions perquè són un nivell administratiu amb el qual 
no hi creiem.  
Per tant, estem entre l’espasa i la paret perquè mentre ens demanen això, 
resulta que nosaltres anem fent i anem tirant endavant, quan hi ha 
administracions que ens deuen molts diners, ens deuen factures i ens deuen 
diners, per tant, és com incoherent, no? En aquesta proposta de Llei hi ha 
coses molt curioses, no? Amb aquesta voluntat i amb aquest objectiu 
uniformador es diuen coses com que d’aquí a un any, si això s’apliqués - que jo 
crec que no s’aplicarà, perquè el dia que s’apliqui no només tindrem la nostra 
Llei de Regim Local pròpia, sinó que ja tindrem el nostre Estat propi, però 
aquest és un altre tema que ja en parlarem tot seguit- el dia, que entrés en 
vigor... demà. La Llei aquesta diu coses com que d’aquí a un any, tenim de 
termini com a màxim un any, per deixar de prestar serveis socials. Llavors la 
pregunta és què fem amb tota la gent que ve a trucar a la porta, que és 
moltíssima per desgràcia, a demanar ajut a l’administració que tenen a la 
cantonada de casa seva i ens ve a demanar ajuts, i ens ve a demanar 
informació, i ens ve a demanar suport dels professionals, on hauran d’anar? A 
la Delegació del Govern? A veure si els hi donem més feina que la que tenen? 
Per tant, algú haurà de prestar aquests serveis, i els serveis socials en aquests 
moments són imprescindibles, i no només són imprescindibles sinó que els 
hem  d’intentar reforçar entre tots.  



 

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

Per tant, és una mala idea que en un any ens diguin que tanquem la paradeta, 
perquè em temo molt que en un any les necessitats socials d’una bona part  de 
gent d’aquest país no hauran desaparegut, no hauran disminuït sinó que potser 
fins i tot serà el cas contrari. També ens diuen que en cinc anys ham de deixar 
de prestar polítiques educatives, no? Que els ajuntaments no han de dir ni han 
de fer res en educació.  
Bé, les competències en educació respecte als ajuntaments, nosaltres no 
volem que sigui només pagar el manteniment de les escoles o en fi, fer alguna 
reunió de tant en tant. És una qüestió política, nosaltres defensem un 
determinat model d’educació en el nostre municipi i, per tant, necessitem 
competències per defensar aquest model i tampoc ens agrada que ens buidin 
d’aquestes competències. 
Però el que és més greu, potser el més greu de tots és que aquesta Llei 
novament –novament, perquè això ja és una constant darrerament- atenta 
contra l’Estatut de Catalunya i n’hi ha que diuen que les Lleis s’han d’acomplir 
fins el final, doncs les complim tots o no les complim tots, i quina Llei complim? 
La que diu que Catalunya té competència exclusiva en regim local o la 
Constitució que al final sí és cert que dóna determinades competències a les 
comunitats autònomes? Quan convé per la porta del darrera et poden treure 
una Llei d’aquestes i dir vosaltres teniu les competències, però amb una Llei 
Orgànica d’aquest tipus, oblideu-se’n perquè acabarem legislant nosaltres. 
Doncs aquests atacs a l’Autonomia de Catalunya també s’han d’acabar i 
aquesta Llei jo posava en dubte abans que acabés tinguen efecte en el nostre 
país, però en qualsevol cas sí que tindrà un efecte, potser indesitjat pel partit 
que la sosté, però un efecte jo crec que serà positiu, no? que serà un motiu 
més, no? si algú encara té dubtes que diguem la nostra continuïtat dintre de 
l’Estat és negativa des de molts punts de vista, doncs encara tindran un 
argument  més i, per tant, l’efecte d’aquest atac contra el món local, atac al qual 
ens resistirem amb totes les nostres forces. Al final acabarà reforçant la idea 
que no només necessitem defensar el que diu el nostre estatut, sinó que el que 
hem de fer és tenir una Constitució pròpia. 
Passo la paraula ara al grup de Convergència i Unió, senyora Taulats” 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Moltes gràcies,si bé, és cert que tots som conscients que cal anar cap a 
l’eliminació total de duplicitats competencials per fer més eficient i eficaç el 
nostre sistema, també és cert que no podem admetre un buidatge de les 
competències locals, sobretot en aquells municipis inferiors a 20.000 habitants 
(el 92% dels municipis catalans), vulnerant així l’autonomia local, i el que és 
pitjor posant en risc la qualitat de vida i de servei, l’atenció de necessitats 
bàsiques a la població afectada, i tot això justificant-ho amb l’únic argument de 
garantir l’estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera dels municipis, 
quan com ja s’ha dit són l’administració menys endeutada. 
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El que cal plantejar seriosament és una profunda reforma del seu model de 
finançament, que s’adeqüi a les competències i atribucions que realment 
executen, fet que no resol aquesta proposta de llei. La reforma que es preveu 
només parla de clarificació de competències, eliminació de mancomunitats i 
altres ens que no tinguin assegurada la sostenibilitat financera, enfortir la figura 
del secretari i l’interventor que actuarà com a braç executor de l’Estat espanyol, 
límit de les retribucions dels càrrecs electes locals... però enlloc es proposa una 
modificació del sistema de finançament dels ajuntaments. 
 
No és admissible que la racionalització de les estructures organitzatives locals 
es faci única i exclusivament a través de l’enfortiment de les diputacions 
provincials. Aquesta previsió vulnera clarament la competència exclusiva de la 
Generalitat sobre l’organització territorial de Catalunya, a l’obviar totalment 
l’existència d’entitats supramunicipals com són els Consells Comarcals a 
Catalunya, entitats prestadores i mancomunadores de serveis.  
 
L’objectiu final del govern de l’Estat és recentralitzar i controlar al màxim els 
municipis, limitant la capacitat d’acció d’aquests, convertint-los en executors de 
la voluntat del govern espanyol. Si la voluntat és reduir els costos haurien de 
començar per l’administració de l’Estat ja que el deute d’aquesta és del 53%, 
més de la meitat del total, mentre que el de les comunitats autònomes és del 
33% i el de les administracions locals és només del 14%, tenint en compte que 
el deute de l’ajuntament de Madrid és un 25% superior al de la suma dels 947 
municipis de Catalunya. O bé eliminar Ministeris que sí que dupliquen 
clarament competències que fa anys estan transferides a les CCAA.  
Així doncs estem davant d’una nova inventiva del PP que té com a finalitat 
única minar la responsabilitat que volem tenir els catalans en relació amb les 
nostres pròpies decisions i el nostre futur, com ens volem organitzar i servir als 
nostres conciutadans, tenint en compte les seves necessitats presents i 
sobretot les futures. Amb aquesta moció no només volem fer palesa la situació 
sinó encoratjar a les forces polítiques catalanes representades al Congrés de 
Diputats a defensar les competències del Govern de la Generalitat de 
Catalunya, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, gràcies, passem la paraula a la resta de grups si voleu intervenir? 
Senyora Coll, ho farem també de més a menys.” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“Bé, primer de tot vull anunciar que el nostre vot serà favorable a la moció. Des 
del nostre grup municipal compartim el rebuig a aquesta proposta de regulació 
del món local. Crec que és molt important que no ho fem des del convenciment 
que tot el que fem és perfecta, que el que s’està fent, no es pot fer millor, que 
no cal una reforma del govern local perquè és necessària, és necessària i 
urgent. La pròpia moció ho diu i ho reclama, no? la Generalitat de Catalunya 
que faci aquestes reformes necessàries perquè el que està clar és que ara 
mateix no estem donant la resposta com administració que el ciutadà demana i 
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que necessita, no?  
Llavors, a vegades des del món local rebutjar reformes que ens afecten com la 
que avui estem parlant, pot semblar que ho fem des del convenciment que 
nosaltres som els millors i els demés tot ho fan malament, no? semblaria una 
mica per alguna intervenció que tot el problema està fora, i està clar que en la 
pròpia gestió del govern local i de les perspectives d’actuacions del mateix, hi 
ha moltes coses a millorar i fins i tot en qüestions que estan sobre la taula en 
aquesta reforma, però que plantejaríem des del nostre grup de manera 
completament diferent. 
Per tant, en els punts que contempla aquesta moció ens reafirmem molt amb la 
necessitat urgent de la reforma, però no amb aquesta que avui se’ns planteja, 
gràcies.” 
 
Pren la paraula la senyora Romano: 
“Bé, en un inici podríem estar d’acord, senyor alcalde, que es necessita una 
reforma local, però el que no podem fer és anar tirant pilotes fora i ficant la 
culpa sempre als de fora. Tenim una Generalitat, tenim un Govern a Catalunya 
que potser sí que el tema de duplicitats que vostè diu que està passant amb 
aquesta proposta de reforma d’aquesta Llei, aquestes duplicitats que vostè diu 
del govern de l’Estat a Catalunya també hi són i crec que el Govern de 
Catalunya també ha de començar a mirar aquestes duplicitats perquè critiquem 
als de fora perquè dupliquen, que potser sí, és una proposta de reforma i crec 
que s’ha de reforma la política local, els àmbits locals, s’ha de millorar, però el 
que no podem fer és mirar cap a fora i dir que són ells que ho fan malament i 
ells que dupliquen i aquí a Catalunya també tenim duplicitats; tenim Consells 
Comarcals, tenim Diputacions, tenim Consorcis i la veritat és que tots plegats el 
que hem de fer és unificar.  
En aquest cas el meu vot serà l’abstenció perquè sí que entenc que hi ha 
d’haver una reforma, sí que potser aquesta proposta que ha presentat Madrid 
n’hauríem de parlar-la profundament. Potser no és la millor, podríem arribar a 
un acord amb això, però el que sí que no podem fer és donar les culpes 
sempre cap a fora i els de casa que vagin fent el que vulguin, per tant, el nostre 
vot serà l’abstenció, gràcies.” 
 
 
Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“Sí, gràcies, veig que anem incorporant un llenguatge molt interessant, els de 
fora, que són de fora, de on? Que el PP assumeixi que Madrid està fora ja és 
tot una... bromes a part, bromes a part, perquè no deixa de ser això.  
El que estem fent és una moció rebutjant una Llei o una proposició, o un 
projecte de Llei del Govern que hi ha a Madrid. Evidentment, aquí sí que 
coincideixo, que podríem criticar les coses que fan molts dels altres governs, 
però concretament estem criticant i estem oposant-nos a un intent de reforma 
des del govern de Madrid que de sota la justificació econòmica el que intenta 
no és més, no és res més que un domini polític i especialment a Catalunya, 
territorial i polític de la oligarquia política que representa en aquests moments el 
PP a tot l’estat. 
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Com que s’han dit moltes coses que comparteixo, sí que diria que per la 
justificació econòmica només cal que a part dels exemples que has posat, 
senyor alcalde, que posin ma al Ministeri de Defensa i tindríem una quantitat de 
recursos per fer front a les necessitats reals i socials de l’estat i del nostre país 
que serien impressionants. I que des dels ajuntaments, estiguem nosaltres o 
estigui qui estigui, perquè els regidors que estiguin ens resistirem a deixar de 
donar serveis socials, de deixar de donar serveis educatius i ho farem sigui 
com sigui. La reclamació d’una Llei de govern local a Catalunya és evidentment 
en la moció i la volia posar en èmfasi de nou, per això el meu vot serà 
naturalment favorable.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
Molt bé, gràcies, doncs passem a la votació d’aquesta moció.”   
                 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  dels presents 
[16 vots favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); de CIU 
(3); del PSC (2) i d’ICV-EUiA (1); i una abstenció del PPC (1)], ACORDA 
aprovar la moció, essent aquesta la següent: 
 
  
Després de la celebració del Consell de Ministres del divendres 15 de febrer 
d’enguany, el ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, Cristóbal Montoro, va 
anunciar les principals característiques de la reforma de l’administració local que el 
govern de l’Estat pretén impulsar properament.  
 
Sota la justificació de racionalitzar l’administració, i pels principis d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, va anunciar tot un seguit de mesures, 
pendents de veure’s concretades i articulades en un futur projecte de llei, que 
indubtablement tenen un marcat caràcter centralista i uniformador. El govern espanyol 
pretén impulsar una reforma del règim local que ignora les competències exclusives 
que té assumides la Generalitat de Catalunya en règim local, tal i com s’estableix a 
l’article 160.1 de l’Estatut d’Autonomia. I això és inadmissible. No acceptem un nou 
atac a l’autonomia catalana i municipal encobert amb arguments econòmics i 
d’eficiència financera.    
 
La necessitat de disposar d’una llei catalana que aglutini la normativa bàsica sobre 
l’administració i els governs locals catalans, garantint totes les seves singularitats, és 
inajornable. Aquesta ha de ser, i serà, una eina que donarà garanties a la prestació 
dels serveis que els ajuntaments, i el conjunt d’institucions locals catalanes, oferiran a 
la ciutadania de Catalunya. Necessitem, i volem, una eina pròpia que compti amb el 
consens del món local i que respongui als models d’organització de l’administració del 
segle XXI. Per això cal que amb la màxima celeritat possible el Parlament de 
Catalunya aprovi la Llei de Governs Locals.  
 
 
Amb la voluntat de preservar les competències en règim local i l’autonomia local des 
del propi municipalisme, i amb la intenció de sensibilitzar la ciutadania de Caldes de 
Montbui d’aquesta necessitat, el grup municipal d’ERC proposa l’adopció dels 
següents acords: 
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PRIMER. Instar la Generalitat de Catalunya a defensar fermament les competències 
exclusives que té Catalunya en règim local i expressar el suport explícit de 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui a aquesta defensa.   
 
 
SEGON. Sol·licitar a les forces polítiques catalanes amb representació al Congrés de 
Diputats i Senat que davant la possibilitat que s’hagin de pronunciar envers una 
possible reforma del règim local impulsada pel govern espanyol, defensin l’autonomia i 
les competències exclusives en règim local que té assumides la Generalitat de 
Catalunya.    
 
 
TERCER. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a presentar en breu una 
proposta de Llei de Governs Locals per tal de ser discutida i aprovada en el Parlament 
de Catalunya en el termini de temps més curt possible.    
 
 
QUART. Manifestar el convenciment que aquesta reforma de l’administració local que 
pretén impulsar el govern del PP només respon a criteris recentralitzadors i obvia les 
realitats diverses i plurals que conviuen avui a l’estat espanyol.  
 
 
CINQUÈ. Fer arribar aquest acord a la presidència de la Generalitat de Catalunya i del 
Parlament de Catalunya, a les presidències del Congrés de Diputats i Senat i a tots els 
partits amb representació a les cambres legislatives esmentades.  
 
 
6.2. MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC, DE CIU, 
DEL PSC I D’ICV-EUIA AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE CALDES DE 
MONTBUI DE SUPORT A LA CAMPANYA “NO AMB EL MEU MÒBIL!” 
 
L’alcalde llegeix literalment la moció. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Pel grup d’Esquerra Republicana de Catalunya passo la paraula al senyor 
Pineda” 
 
Pren la paraula el senyor Pineda: 
“Moltes gràcies senyor alcalde. Tal i com s’afirma en un treball conjunt on hi 
participaven experts de les Nacions Unides, l’organització que s’ha citat Global 
Witness va revelar que els principals grups armats involucrats als actuals 
enfrontaments a l’est del Congo s’autofinançaven a través del comerç de 
minerals valuosos.  
Aquests minerals: com l’estany o el coltan es processen en la fabricació de 
telèfons mòbils entre altres productes de consum massiu a nivell mundial. Per 
situar-los, del coltan en sorgeixen les bateries dels mateixos mòbils i dels 
ordinadors.  
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Fou cap allà l’any 2000 quan va començar tot el bum d’aquests minerals 
incrementant la inestabilitat de l’est del Congo i generant els índexs més alts de 
violència en aquest país. Perquè se’n facin una idea, aquest bum va fer que la 
població abandonés massivament l’agricultura i es dediqués a la mineria i 
l’extracció dels minerals, provocant així una greu crisi alimentària per la falta 
d’aliments bàsics autòctons.  
Tota aquesta situació de crisi social al país convinada amb una crisi 
institucional i econòmica, va facilitar l’aparició del que anomenem popularment 
els senyors de la guerra. Un contrapoder que li disputa encara avui a l’estat, no 
només la governabilitat del país, sinó també el control de l’economia local i 
també l’ús de la violència il·legítima. Tots aquests antecedents ens van molt bé 
per exposar-los ara que tenim a Barcelona el Mobile World Congress que de fet 
finalitza avui, i des del grup d’Esquerra Republicana estem molt d’acord en obrir 
aquests nous espais de reflexió i de diàleg que proposa la moció per veure 
quines responsabilitats tenen les empreses en general de telefonia mòbil i 
també estem molt d’acord amb defensar al cap i a la fi la preservació dels Drets 
Humans en l’explotació de recursos naturals a la República Democràtica del 
Congo i d’allà on sigui. És per això que hi votarem a favor, moltes gràcies.” 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Molt bé, moltes gràcies, com vam comentar a la Comissió Informativa el 
contingut d’aquesta moció és traslladable a molts altres territoris del planeta, 
allà mateix vam comentar que si cada ple el dediquéssim  a un territori del mon, 
no acabaríem aquesta legislatura malauradament sense haver-los tractat tots. 
El que és més destacable per a nosaltres, pel que fa a la moció, més enllà dels 
arguments que són molt clars en el propi redactat de la moció -com ja s’han 
expressat- voldríem parlar dels acords, dels acords que es proposen, en primer 
lloc es proposa  és sol·licitar al Congrés Mundial del Mòbil un espai de reflexió, 
és molt trist que haguem de demanar a les empreses i en aquest cas 
bàsicament a les multinacionals, que reflexionin encara ara, com si no ens 
haguéssim adonat de tot el que ha provocat la manca de reflexió, la visió a curt 
termini, la manca de principis en alguns consell d’administració,...i segurament  
on més cal demanar aquesta reflexió és en l’àmbit de la tecnologia de les 
comunicacions, un de les més canviants del món i, per tant, en l’acció pot 
arribar a ser més devastadora i ràpida. 
 
El segon acord parla de transparència, no és un mal només atribuïble als partits 
polítics, sinó que és un mal que ens afecta a tots, a tothom i la transparència no 
és només un exercici de “difusió de resultats”, és un valor que té com a 
essència la veritat. Podem explicar tot el que fem i com, perquè tot no només 
és legal, és ètic i és bo per a la humanitat. 
 
No resulta gens difícil votar-hi a favor d’aquesta moció, i no ha de resultar difícil 
posar-ho en pràctica, ja que som tants grups que recolzem aquesta moció, sí 
que hauríem de procurar que aquests valors que demanem en els acords,  la 
transparència i l’exercici de la reflexió formin part de les nostres actuacions com 
a representants públics, gràcies.” 
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Pren la paraula la senyora Coll: 
“Bé, moltes gràcies, bé en tot cas, quan nosaltres vam rebre aquesta moció 
que ens varen enviar des de Caldes Solidaria, vam estar de seguida d’acord en 
portar-la conjuntament amb aquells altres grups que volguessin en el Plenari 
d’aquest Ajuntament. Per una banda creiem que era una moció que podia 
servir per donar a conèixer una realitat desconeguda per molts ciutadans i 
ciutadanes, consumidors al cap i a la fi del que està comportant el nostre 
consum de productes que utilitzen aquestes tecnologies i, per tant, aquests 
minerals.  
Per altra banda, en el fons, tots d’alguna manera som còmplices perquè en 
aquesta sala ara mateix sobre aquesta taula i aquestes butaques hi ha molts 
materials que segurament provenen de la República Democràtica del Congo 
no? telèfons, portàtils, tabletes, tenim una part de complicitat en tot això. 
Malauradament poca cosa hi podem fer, segurament perquè molts 
desconeixíem, perquè és molt difícil saber d’on prové l’estany, cassiterita, 
tàntal, columbita, tungstè, .... difícilment com  a consumidor a peu pots conèixer 
això, si no sabem si mengem vedella, cavall o porc, doncs difícilment sabrem 
els minerals que porten els aparells tecnològics que tenim al voltant. 
El que passa és que aquesta moció té tota una part que apel·la la 
responsabilitat d’aquestes empreses. Jo crec poc amb la capacitat de les 
empreses en la qüestió de ser responsables, conseqüents i de buscar un món 
millor i tot això, perquè entenc que el que miren és el negoci, és igual passi per 
sobre de qui passi i així s’està demostrant en el conflicte al Congo, no?  
Ara sí que penso que és molt interessant el punt número 6, el punt número 6 
que reclama que es legisli sobre aquest tema i que s’obligui a aquestes 
empreses a respectar aquesta cadena de subministraments dels minerals que 
utilitzen pels seus aparells electrònics, no? ens parla la pròpia moció que als 
Estats Units s’ha legislat en aquest sentit, jo no sé el seguiment o compliment 
que s’està fent d’aquesta obligació que tenen les empreses que venen als 
Estats Units aquests productes? Però òbviament és difícil de fugi d’una marca, 
perquè si te’n vas d’una acabes a una altra i total és una mica complexa perquè 
sembla que totes hi estan ficades.  
L’única solució veritable que considerem pot haver-hi en aquest punt és que es 
legisli i s’obligui a respectar i a donar a conèixer d’on provenen els minerals que 
utilitzen per a la fabricació dels productes que després ens venen, no?  
Per tant, lògicament, ja que la presentem, també la votarem a favor, però 
remarcant això que és important, no esperar la bona fe de les empreses, sinó 
obligar a aquestes empreses a actuar de bona fe, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, senyor Olóndriz; no, és l’ordre segons els grups que han presentat la 
moció i el PPC no l’ha presentat.” 
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Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“Bé, evidentment votaré que sí a la moció, però quan parlem de 
responsabilitats i complicitats, hauríem de dir qui són realment els 
responsables. Els responsables són les empreses multinacionals que fora de 
tot control democràtic actuen arreu del món de la manera que els hi sembla, 
cercant exclusivament els seus beneficis. I això és un problema del mateix 
sistema,  el sistema capitalista promou això, només canviant el sistema, o com 
a mínim, aplicant en el sistema controls democràtics podrem intentar, o podrem 
minimitzar o evitar aquests conflictes. Per tant un cop més és una qüestió de 
llenguatge, jo crec que la moció no hauria de sol·licitar res a les empreses, 
hauria d’exigir a les empreses que fessin, que controlessin i que evitessin 
determinades pràctiques. S’ha dit, en diverses intervencions s’ha dit el que 
pensem, crec que la solució dins el sistema actual és que la Comunitat 
Internacional faci lleis que obliguin a les empreses a actuar de determinada 
manera, i que a sobre sigui controlat aquesta, que estigui ben controlat amb 
sancions, amb un control estricte de la seva actuació i que la Comunitat 
Internacional promogui accions per resoldre els conflictes locals que són molt 
greus, de forma pacífica i sense intervenció dels interessos econòmics de les 
noves empreses. Per no repetir ja més els altres arguments, el meu vot serà 
favorable en aquesta moció que seria extensible a tots els conflictes que al món 
es produeixen per causes similars.” 
 
           
Pren la paraula la senyora Romano: 
“Bé senyor alcalde, gràcies, per la nostra part com sempre al no ser una moció 
municipal no la valorarem, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, doncs passem a la votació.” 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  dels presents 
[16 vots favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); de CIU 
(3); del PSC (2) i d’ICV-EUiA (1); i una abstenció del PPC (1)], ACORDA 
aprovar la moció, essent aquesta la següent: 
 
 
    
Atès que la República Democràtica del Congo (RDC) pateix una de les guerres 
més actives que hi ha actualment, la qual ja ha causat centenars de milers de 
víctimes mortals -algunes organitzacions parlen de 5 milions-. 
 
Atès que l’explotació del coltan, i també d’altres minerals, està contribuint a 
incentivar i perllongar la guerra a la RDC, on el benefici derivat de l'explotació 
il·legal d'aquest mineral és un dels principals motius per a la continuïtat 
d'aquest conflicte, ja que tant els grups armats com sectors de les forces 
armades congoleses, i negociants i empreses d’un gran nombre de països, 
com Rwanda i Sudàfrica, s’enriqueixen, amb la qual cosa generen un flux 
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econòmic il·legal que està finançant i perpetuant la compra d’armament, l'status 
quo de violència, la manca de protecció de la societat civil i la impossibilitat de 
fer progressos envers la pau i la reconstrucció en moltes àrees del país, 
 
Atès que aquest mineral, el coltan, del qual la RDC en té el 80% de les 
reserves mundials, és part indispensable dels dispositius electrònics presents 
als telèfons mòbils, als reproductors de música portàtils i als ordinadors, 
 
Atesa la manca de transparència a la cadena de subministrament d'aquests 
minerals que provoca que els consumidors i les consumidores no tinguin accés 
a informació suficient per garantir que NO estan finançant la continuïtat 
d’aquesta guerra, 
 
Atès que l'organització Enough Project ha iniciat una campanya anomenada 
Raise Hope for Congo mitjançant la qual, a més de denunciar la situació que 
pateix aquest país, ha fet una avaluació de les 21 principals empreses d'alta 
tecnologia vinculades al sector de l'electrònica, que són Acer, Apple, Canon, 
Dell, Hewlet Packard, IBM, Intel, Ienovo, LG, Microsoft, Motorola, Nintendo, 
Nokia, Panasonic, Philips, RIM, Samsung, Sandisk, Sharp, Sony Ericsson i 
Toshiba, per determinar el progrés que fan aquestes companyies a l'hora 
d'aconseguir que la seva cadena de subministrament no estigui vinculada al 
sector de la mineria que alimenta el conflicte de la RDC i fer el procés més 
transparent, 
 
Atès que el Congrés nord-americà i el president dels EUA, Barack Obama, a 
iniciativa de diverses organitzacions internacionals com Global Witness, 
aprovaren el mes de juliol del 2010 una llei per garantir que les empreses nord-
americanes no utilitzin minerals procedents de la zona del conflicte, coneguda 
com a Dodd-Frank Act Conflict Minerals (Section 1502), que estableix que les 
empreses no utilitzaran minerals conflictius procedents de la RD Congo com 1) 
l’estany - cassiterita, (2) tàntal - columbita-tantalita (coltan), (3) tungstè - 
wolframita i 4) l’or, metalls coneguts com "3TG" (Tin, Tantalum and Tungsten, 
and Gold, per la inicial en anglès), i que aquestes empreses presentin 
auditories per certificar que respecten la llei, 
 
 
Atès que la ciutadania catalana ha estat precursora en la defensa dels drets 
humans i la construcció de la pau amb l’aprovació per unanimitat de la Llei de 
foment de la pau al Parlament de Catalunya, el 25 de juny de 2003, que pretén 
impulsar una nova cultura de la pau, basada en l'abolició de la guerra i en el 
compromís d’arribar a acords pacífics que solucionin els conflictes; la pràctica 
de la no-violència; la promoció dels drets humans; el respecte dels drets dels 
infants; la promoció del desenvolupament econòmic i social sostenible; la 
reducció dels desequilibris econòmics i socials fins a eradicar la pobresa; la 
construcció de la seguretat global i el desarmament progressiu; l’esforç per 
protegir el medi natural de les generacions presents i futures; el respecte i el 
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foment de la igualtat de drets i oportunitats de les dones i els homes, i 
l’eliminació de les formes de racisme, xenofòbia i dels actes d’intolerància, 
 
Atès que la Xarxa d’Entitats per la R.D. Congo és una coalició formada per 
Justícia i Pau, Bretxa, La Lliga dels Drets dels Pobles, Solidaritat Castelldefels 
Kasando, Veterinaris sense Fronteres, Escola de cultura de Pau, Farmacèutics 
Mundi i persones expertes vinculades amb el tema, que neix l’any 2009 per 
treballar activament des de una vessant multidisciplinària i plural, en la 
denuncia, recerca, informació, comunicació, sensibilització, sobre el conflicte de 
la RDC 
 
Els grups municipals d’ERC, de CiU, del PSC i d’ICV-EUiA proposa al Ple de 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui, l’adopció dels següents ACORDS: 
 
1. Sol·licitar a l’organització del Congrés Mundial dels Mòbils (WMC) que se 
celebra a Barcelona que incloguin un espai de reflexió i diàleg sobre la 
responsabilitat de les empreses de telefonia mòbil en la continuïtat de 
l’explotació dels recursos naturals a la RDCongo, la qual contribueix a la 
perpetuació de la guerra i al finançament dels grups armats i al lucre il·lícit 
d’alguns sectors de l’exèrcit congolès, del Govern congolès, dels països veïns, 
com Rwanda, i també de les empreses involucrades (locals, regionals i 
multinacionals) en la cadena de subministrament. 
 
 
2. Sol·licitar a les empreses que participen al WMC més transparència en la 
cadena de subministrament dels recursos naturals, i que es comprometin a no 
utilitzar el coltan i d’altres recursos minerals explotats il·legalment a la 
RDCongo per a la fabricació dels aparells de telefonia mòbil, tal i com estableix 
la secció 1502 de la Llei Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer 
Protection Act elaborada i aprovada pel Congrés del EUA. 
 
3. Sol·licitar als organitzadors del WMC que demanin a les empreses 
participants al congrés l’acompliment del punt numero 2. 
 
4. Sol·licitar a les entitats públiques i privades impulsores de la Fundació 
Barcelona Mobile World Capital, que promoguin i vetllin per la inclusió 
d’aquesta qüestió a l’espai de reflexió adient dintre del WMC i que demanin al 
WMC l’acompliment dels punts anteriors. 
 
5. Sol·licitar a l’organització de la Fira de Barcelona com a plataforma de 
promoció comercial i de projecció internacional d’empreses, que com a entitat 
catalana tingui més en compte la defensa i la protecció dels drets humans com 
a requisit necessari per incloure activitats en el marc de la Fira de Barcelona, 
d’acord amb la Llei de Foment de la Pau. 
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6. Fer les gestions necessàries davant del Govern Català, de l’Estat i de la UE 
perquè impulsin legislacions, perquè no s’utilitzin minerals procedents de la 
zona de conflicte de la RD Congo. 
 
7. Traslladar aquesta moció a l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament, a la Diputació de Barcelona, a la Federació de Municipis de 
Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques. 
 
 
6.3. Moció que presenta el grup municipal d’ERC al Ple de l’Ajuntament 
per declarar Caldes de Montbui territori català, lliure i sobirà. 
 
L’alcalde llegeix literalment la moció. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Per el grup d’Esquerra Republicana de Catalunya defensarà la moció el senyor 
Gaspar” 
 
Pren la paraula el senyor Gaspar: 
“Bona nit, moltes gràcies. Tal com deia l’alcalde, avui és un bon dia per aprovar 
aquesta moció perquè un dia com avui, tal com s’ha repetit, però del 2010, a 
Caldes vam celebrar la consulta on es demanava a la ciutadania si volia que 
Catalunya fos un nou estat d’Europa. El resultat, com la majoria de gent que 
estem aquí i ho tenim molt clar, va ser contundent: el 91,15% de les persones 
que aquell dia van sortir i van votar a Caldes, van optar pel sí. 
 
Des d’aleshores, han passat moltes coses i han passat, a més a més, molt de 
pressa. I aquest procés sobiranista, que tan sols fa 4 o 5 anys era una opció 
notable, però encara segurament minoritària, a dia d’avui ja és clarament 
majoritària, si més no la darrera estimació del CEO d’aquest mes de febrer ens 
diu que avui, un referèndum no només a Caldes sinó a reu del país, un 
referèndum per la independència obtindria un 66% de vots a favor i només un 
25% en contra. 
 
I contra més parlen i actuen els dirigents del PP –i també algun del PSOE–, 
aquesta tendència no fa més que créixer. I propostes de llei com la del Ministre 
Wert sobre educació, o recentment la del Minstre Montoro sobre la 
recentralització de les competències municipals, no fan altra cosa que indicar-
nos que la independència no és només necessària, sinó que a més cada dia és 
més urgent. 
Tal i com deia, han passat moltes coses, i algunes d’elles han passat aquí a          
Caldes i també a l’Ajuntament. La moció en feia referència: la consulta com 
deia,  del febrer del 2010, el novembre del 2011 l'Ajuntament va entrar a formar 
part de l’Associació de Municipis per la independència, el setembre del 2012 es 
va aprovar la moció a favor de la declaració d’independència de Catalunya i 
més recentment, aquest mes de gener, el Ple municipal va donar suport a la 
declaració de sobirania del Parlament. Això només per citar uns exemples. 
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Per tant, la moció que votem avui és un altre pas en aquesta mateixa direcció. 
Declarar-nos com a municipi català, lliure i sobirà si voleu és una qüestió 
simbòlica, segurament sí, però que referma el compromís del poble de Caldes 
amb la independència de Catalunya.  
Amb l’aprovació avui d’aquesta moció, ja seran, si és que algú no se’ns ha 
avançat, 193 municipis i 5 consells comarcals que ho hauran fet. I la llista va 
creixent per a desesperació de la Sra. Llanos de Luna. Votarem aquesta moció 
per convicció, però també per donar suport als municipis lliures i sobirans que 
aquesta senyora està assetjant contínuament. 
Al principi deia que avui és un bon dia per aprovar aquesta moció perquè avui 
mateix fa tres anys de la consulta que va impulsar l’Assemblea Nacional 
Catalana de Caldes, que és la mateixa entitat que ha impulsat aquesta moció i 
és la mateixa que farà realitat el compromís d’una resolució d’un altre moció de 
un plenari, la del setembre del 2012 que instava a instal·lar com a mínim una 
estelada a Caldes fins el dia de la independència. Doncs bé, aquest dia ja ha 
arribat, no el dia de la independència, el d’instal·lar l’estelada, que és aquest 
diumenge al migdia que aquesta estelada s’hissarà  i, per tant, des d’aquí 
volem convidar a tota la ciutadania de Caldes a assistir-hi i donar les gràcies a 
l’Assemblea per la feina que està fent, moltes gràcies.” 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Molt bé, moltes gràcies, abans que res voldria disculpar-me, tant a 
l’Assemblea com al grup d’Esquerra Republicana com als meus companys. 
Estic com una sopa i segurament no vaig respondre el que havia de respondre 
al missatge del senyor Gaspar sobre subscriure o no aquesta moció.  
Vull dir que em disculpo perquè, no sóc l’única que estic com una sopa però jo 
els efectes veig que han estat més nocius. En tot cas l’important és que la 
moció està sobre la taula i nosaltres doncs també, evidentment la recolzarem. 
Però abans que res volia disculpar-me. 
Aquesta moció té com a finalitat evidenciar un esdevenir que desitgem que es 
produeixi que és justament viure en una Catalunya lliure i independent. Quan a 
Caldes, després dels passos que hem fet arribem a aquesta declaració ens 
hem de donar compta que som en el camí cap a fer possible la sobirania de 
Catalunya, però justament no serà amb Mocions que l’assolirem.  
Els acords estan clars i els motius també. Arribar-hi depèn d’un esforç que va 
molt més enllà d’aquestes paraules. Quan a la darrera diada nacional de 
Catalunya vaig parlar a la Plaça 11 de setembre de com veiem aquella diada, 
parlàvem de la dimensió històrica del moment, la transcendència hi continua 
sent, parlàvem d’unir esforços des de diferents visions, això s’està fent cada dia 
una miqueta més, i parlàvem del patiment i l’angoixa dels moments que estem 
vivint, això no s’ha aturat i el que és pitjor, el PP ens està demostrant que 
aquesta angoixa i patiment de les persones li és igual, l’accentua perquè ens 
rendim, perquè capitulem i deixem de lluitar, però com ja vam dir durant la 
diada, ens hem d’unir, hem d’estar a prop de les persones que ho necessiten, 
no tingueu por de venir a l’ajuntament per explicar com us sentiu, què 
necessiteu, aquí heu de trobar les portes obertes, no només de l’equip de 
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govern sinó també de la resta de regidors. i ara encara més perquè si ens 
declarem territori lliure i independent som un trosset anticipat del què volem ser 
com a país i, per tant, hem de ser millor del que hem estat fins ara, hem de fer 
coses per la gent, només per la gent, ja vindrà un moment on fer ponts i grans 
projectes serà imprescindible, segur, però ara el que és vital és ser un sol poble 
i un sol poble el fan les persones. Gràcies” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“Bé, moltes gràcies, bé, primer de tot, vull manifestar que el nostre vot serà 
l’abstenció, entenent que els acords que s’aproven avui, un es declarar que la 
voluntat majoritària dels ciutadans és que aquesta sobirania sigui exercida per 
un estat lliure i sobirà. Nosaltres a l’anterior Plenari vam demanar que els 
ciutadans puguin votar-ho i, per tant, aquesta declaració que és la voluntat 
majoritària, esperem que surti de les urnes i siguin les urnes les que declarin 
quina és la voluntat majoritària del poble de Caldes i del poble de Catalunya. 
De totes maneres també vull fer un aclariment perquè a vegades confonem 
territori amb govern i governs de dretes seran de dretes sigui Catalunya lliure  o 
no, i això és així, les polítiques de dretes seran les que aniran contra els 
ciutadans i no tindran en compte la seva necessitat i no serà perquè siguem o 
no siguem independents, sinó per si les polítiques són o no són les polítiques 
de dretes que ens estan governant en aquests moments, gràcies.” 
 
Pren la paraula la senyora Romano: 
“Bé en aquest cas tampoc valorarem aquesta moci, senyor alcalde, gracies.” 
 
Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“Perquè creiem profundament en el dret d’autodeterminació, volem que el 
procés es faci on i com s’ha de fer, perquè el paper protagonista en aquests 
moments està en el Parlament de Catalunya, perquè alguna de les 
consideracions que es fan sobre la situació social són causades també per 
polítiques fetes i decidides des de Catalunya, perquè malgrat ens agrada i 
compartim la idea d’un nou estat, ha de ser la ciutadania qui exercint el dret a 
decidir sobre el dret d’autodeterminació. Per tot això el meu vot serà l’abstenció 
en aquest cas i potser sí que arribarà un dia en què tots, tots alhora haurem de 
fer quelcom més que declaracions i prendre decisions ja que canviïn el rumb de 
les coses, però en aquests moments creiem que està el procés clarament 
identificat en el Parlament de Catalunya, moltes gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, doncs un cop  tots els grups han intervingut, passem a la votació 
d’aquesta moció.”  
 
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); 3 abstencions del PSC (2) i d’ICV-EUiA (1) i 1 vot en contra del PPC (1)], 
ACORDA aprovar la moció, essent aquesta la següent: 
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La nostra nació està vivint un moment històric, protagonitzat pels seus 
ciutadans que, des de la sentència del Tribunal Constitucional com a 
desencadenant, han manifestat de forma clara i majoritària, per mitjà de tota 
mena d’expressions, la seva no acceptació del marc polític imposat en contra 
de la seva decisió democràtica i presa seguint els procediments que marca la 
legalitat. 
 
Aquesta manifestació de voluntat s’ha vehiculat per mitjà d’importants actes de 
participació multitudinària, d’entre els quals remarcarem el darrer, les eleccions 
del 25N. 
 
Alhora, també s’estan produint innombrables iniciatives, unes de caràcter local i 
altres que, havent-se iniciat en aquest mateix àmbit, han adquirit major 
dimensió, s’han reproduït en altres localitats, i tenen com a finalitat la implicació 
dels ajuntaments en el procés de consecució de la voluntat majoritària dels 
seus propis ciutadans. Entre aquestes iniciatives, cal esmentar les que han 
quallat en l’Associació de Municipis per la Independència i les declaracions de 
“territori català, lliure i sobirà” referides a la localitat que la formula. 
 
Com a substrat de tot el que hem esmentat, el teixit social i popular de 
Catalunya ha generat un incalculable nombre d’actes de reafirmació de la 
voluntat de transitar cap a un estat propi i democràtic.  
 
Entenent que la dramàtica situació social que viu la nació i la població 
catalanes, amb l’augment de l’atur i la decreixent activitat econòmica dia a dia, 
a causa de múltiples circumstàncies i fets, que, d’entre altres mesures, per 
poder ser superada, necessita indefectiblement el nou estat que es demana, es 
fan les següents consideracions: 
 

• Aquesta situació de patiment, per una banda i de voluntat majoritària de 
canvi per una altra, necessita tot el suport i mitjans que cada estament 
social i administratiu pugui aportar-hi. Els ajuntaments, per tant, han 
d’utilitzar tots els recursos possibles per accelerar el pas cap a les 
diferents solucions precises, incloent-hi també els que poden donar força 
i visualització al camí emprès per aconseguir-les. 

• En aquest sentit, l’Ajuntament de Caldes de Montbui ja va fer els passos 
per integrar-se a l’Associació de Municipis per la Independència. 

 
• La ciutadania de Caldes de Montbui i els seus representants 

democràticament escollits, s’han  manifestat majoritàriament a favor del 
nou estat per Catalunya, en els següents esdeveniments quantificables: 

o per mitjà de la Consulta Popular per la Independència, celebrada 
el dia 28-02-2010. 

o per mitjà de la declaració de Municipi per la Independència, 
formulada el 27-11-2011. 

o per mitjà dels resultats de les eleccions del passat 25 de 
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novembre. 
o per mitjà de donar suport a la declaració de sobirania del 

Parlament de Catalunya, en el ple del dia 31-01-2013. 
 

Per totes aquestes consideracions el grup municipal d’ERC proposa al Ple 
municipal de Caldes de Montbui que acordi: 
 

1. Declarar que el municipi de Caldes de Montbui és territori català, lliure i 
sobirà. 

2. Declarar que la voluntat majoritària dels seus ciutadans és que aquesta 
sobirania sigui exercida per un nou estat, lliure i sobirà. 

3. Demanar al Parlament de Catalunya que treballi per aconseguir aquesta 
fita com abans millor, i que entre tant gestioni la solució dels problemes 
que afronta Catalunya, pensant en aquest futur i en el present dels més 
necessitats dels seus ciutadans. 

4. Fer públics aquests acords, com a incentiu per a altres municipis i com a 
solidaritat amb aquells que estan sent assetjats per haver-se manifestat 
en forma similar. 

 
 
7. Resolucions de l’Alcaldia dictades des de l’última sessió ordinària. 
 
Des del número 40, de data 21 de gener de 2013, fins al número 137, de data 8 
de febrer de 2013. 
 
 
8. Despatx ordinari. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Aquí passo lla paraula al senyor Mauri” 
 
Pren la paraula el senyor Mauri: 
“Si, hola bon dia, gràcies senyor alcalde, bona nit i visca Catalunya Lliure. 
La meva intervenció anava adreçada per donar resposta al que es va treure en 
l’apartat de precs i preguntes sobre el tema de l’extracció de sauló d’una finca a 
la Font dels Enamorats i que les dues regidores d’Unió i del PP han anat 
passejant per segons quins mitjans de comunicació dades que afirmen i que no 
són certes i que volia desmentir. 
Com sempre diuen que no, però aquí en els mitjans de comunicació diuen que 
han estat elles.  Vull dir, a partir d’aquí jo no dic res en veu pròpia, sinó el que 
diuen els mitjans. 
Diuen que, afirmen que el sauló comprat és més car que regalat. Primer vaig 
haver de llegir-ho dos cops a veure si ho havia entès bé o no, i sí, sí afirmaven 
que tenen uns experts que diuen que el regalat és més car que comprat.  
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Nosaltres hem anat als nostres subministradors habituals, hem fet un preu mig, 
el preu del metre cúbic del sauló està a 30 euros, es van extreure 20 camions, 
20 viatges de 2.5 metres cúbics cada viatge, això vol dir 50 metres cúbics a 30 
euros vol dir 1.500 euros que valdria el sauló que valdria el sauló que es va 
treure amb piles que ja estaven extretes, informació també falsa i difamatòria 
que afirmen dient que els treballadors municipals havien anat a gratar també, 
que havien anat a fer una obra privada amb diner públic.  
Bé, amb aquesta “embolica que fa fort”, aquí porto aquestes dades, són 1.500 
euros que ens hem estalviat, però també diuen que el preu dels treballadors 
també s’hauria de comptar, etc. bé, tenint en compte que els camions, siguin 
comprat o siguin regalats, havien de fer els viatges igual, sigui en una finca o 
sigui en el subministrador, això no ho comptem perquè entra dins de la 
despesa ordinària, però de la forma extraordinària que va haver-hi que sí que hi 
havia el maquinista, doncs un dia de maquinista de la feina està comptabilitzat 
a 124’59 euros i el resultat final de l’estalvi que ha tingut l’Ajuntament amb 
aquesta operació és que 1.500 euros, més el 21% de IVA són 1.815 euros, 
menys 1.000, més 124’59 euros, l’Ajuntament s’ha estalviat 1.690’41 euros 
amb aquesta operació.  
És cert que aquest sauló provenia d’una obra que nosaltres no vam detectar, i 
que aquestes regidores sí que van detectar i que van tardar un mes en 
comunicar-ho a Serveis Territorial. Això es va fer el 28 de desembre i ho van 
anunciar amb Ple, perquè suposo que estaven buscant la foto i per això ho van 
fer-ho en ves de treballar pel bé públic i comú, doncs van anar a buscar la foto. 
A aquest senyor se li ha paralitzat l’obra, que l’obra és un mur fet amb totxo de 
un terraplè petit que li queia la terra i va creure que ficant aquest mur no havia 
de demanar permís d’obres. Sí que s’ha de demanar permís d’obres per 
aquelles persones que no ho sàpiguen, qualsevol obra que es faci en una finca 
o en una casa, s’ha de demanar permís d’obres per veure si és legalitzable o 
no, aquestes obres eren totalment legalitzables. Se li ha paralitzat l’obra, se li 
ha obert un expedient urbanístic i aquest senyor quan tingui el projecte que és 
el que vol fer, doncs se li donarà la llicència perquè és legalitzable. 
Dir també que si les regidores no han estat, doncs que diguin qui ha estat, 
perquè per altre banda s’ha entrat en una finca privada sense permís del 
propietari a fer fotografies d’aquest mur, això no ho dic jo, això ho diu el 
propietari, està pensant de fer una denúncia a la policia per esbrinar qui ha 
entrat a casa seva a fer fotografies d’aquest mur. Quan nosaltres fem 
inspeccions d’obres, mai entrem a les cases si no és amb el permís del 
propietari, perquè entenem que la propietat privada l’únic que pot trencar-la és 
un jutge, l’ordre de un jutge per poder entrar. Res més, moltes gràcies.” 
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9. Precs, preguntes i interpel·lacions. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Comencem com sempre de menor a major, senyor Olóndriz, si us plau.” 
 
Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“Bé, tinc una intervenció, se m’han acudit moltes preguntes de cop, però només 
una consideració, m’imagino que les donacions privades a les entitats 
públiques han d’estar regulades d’alguna manera i suposo que s’haurà seguit el 
que la Llei o la normativa preveu al respecte de les donacions. No vull entrar 
més en aquest tema perquè volia parlar d’una altra cosa que em sembla que el 
mes passat vam tenir una intervenció, vam tenir un debat que o jo no em vaig 
explicar prou bé, o tu no em vas entendre. O igual teníem els discursos 
preparats i cadascú va dir el que tenia preparat.  
Jo vaig fer una proposta, recorda que quan vam parlar de les assignacions als 
polítics, només vaig expressar la meva oposició i no vaig ni criticar-ho, ni donar 
arguments del perquè em semblava exagerat o no em semblava bé, sinó que 
vaig fer una proposta, una proposta sincera i a més d’obrir un diàleg, un diàleg 
que anés més enllà dels disset regidors d’aquest Ajuntament, se’m va 
respondre, suposo que també era una resposta genèrica a totes les 
intervencions, però no sé si en va haver-hi cap d’aquest tipus de titllar-nos de 
demagògics etc. etc. Bé, això va quedar el mes passat i jo l’únic que vull fer en 
aquest Ple és reiterar aquesta disposició a parlar-ne tranquil·lament sense fer 
debat diguéssim mediàtic del tema, sinó parlar-ne tots plegats –insisteixo, d’una 
manera oberta-, o sigui amb la intervenció dels ciutadans, encara que no 
prenguem cap decisió final, perquè no sé si serem capaços o no? però de 
discutir en una taula com veiem això, com veiem les retribucions als polítics, la 
necessitat que hi hagi alliberats, de com s’hauria de fer, organitzar tot això.  
És cert que hi ha gent, ciutadania que segurament no coneix els interiors de 
l’Ajuntament, també és cert que hi ha gent que està dins l’Ajuntament que 
potser no coneix el que pensa la ciutadania, i no es tracta d’anar a perdre 
debats, es tracta de parlar tranquil·lament i aquesta és la meva oferta que 
reitero, que crec que val la pena que com a mínim ho intentem. Perquè sinó 
acabarem sempre fent declaracions en el moment que es prenen decisions o 
en el moment que toca canviar de legislatura i a tots se’ns inflama una mica la 
vena i diem coses que potser no toquen, estiguem al govern, a l’oposició o el 
que sigui. Per tant, jo no volia fer cap altra pregunta i reitero aquesta 
disposició.” 
 
Pren la paraula la senyora Romano: 
“Bé, primer de tot per al·lusions el senyor regidor que li agrada molt parlar de 
les dues regidores, no sé, ja ho va fer a la premsa, ja va declarar que si dues 
regidores del Plenari, i em sona una mica, una mica misogin aquest tema, 
perquè si vostè llegeix l’acta del passat Ple, veurà que el tema el treu el senyor 
Pau Olóndriz que sembla ser que és un home -això d’entrada-, no és regidora 
que és regidor, llavors una altra cosa, si segueix llegint l’acta -perquè per 
aprovar-les les tenim que llegir les actes dels anteriors Plens-, també veurà que 
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la meva intervenció era simplement informar al govern que hi havia una obra 
sense llicència en un carrer de Caldes de Montbui. Crec que això no és dolent, 
sinó que lo bo és que puguem informar al govern perquè pugui actuar si no se 
n’ha donat compta o li ha passat per alt.  
Seguint vostè llegint la meva intervenció, també li dic que a mi, en el cas del 
Partit Popular, aquesta informació ens ha arribat a través d’una ciutadania, o 
sigui de ciutadania de la Font dels Enamorats, tant la fotografia com la 
informació, per tant, m’agradaria que vostè tirés endarrere aquestes paraules 
relatives a que jo estic mentint o estic difamant. Si us plau, primer senyor 
regidor, llegeixi l’acta de l’anterior Ple i segon, i després si vol debatem si jo 
menteixo o difamo. I sigui, si us plau senyor alcalde, que no torni a passar que 
se’ns insulti o se’ns menyspreï per ser dones regidores i donar informació, 
gràcies. 
Amb l’encesa aquesta ja m’oblidava de la pregunta.  
Com bé han anunciat vostès, el dia 3 de març celebren no se què, es veu que 
posen una estelada molt gran, després critiquem al senyor Aznar, diuen que 
serà més gran que la de la plaça Colon de Madrid, imaginis, el que sí ens 
agradaria saber des del Partit Popular és quin cost comportarà a l’Ajuntament 
de Caldes aquesta bandera, aquest màstil, la seva instal·lació, etc, moltes 
gràcies.” 
 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“Disculpeu, primer volia fer una pregunta a l’alcalde respecte a una informació 
que ens ha arribat al grup municipal sobre el tancament de les urgències 
nocturnes a l’àrea bàsica del CAP de Caldes, no? si aquesta informació que 
ens ha arribar és certa i és veritat que a partir de l’1 d’abril a Caldes de Montbui 
deixarem de tenir servei nocturn de metge? I bé, segons el que em contesti 
doncs potser tinc una altra pregunta a fer.  
I la segona pregunta fa referència també a una qüestió que es va plantejar en 
l’anterior Plenari, i és que hi va haver famílies de l’escola el Calderí que ens 
van demanar que féssim una visita al centre els regidors d’aquest Plenari, em 
consta que els altres grups també hi han anat, el nostre grup també va anar a 
l’escola, ens van explicar les últimes situacions, una mica vam poder tenir un 
intercanvi d’impressions, i el que volíem demanar al govern, és saber quines 
són les últimes notícies oficials que tenen i com les han rebut, si tenen per 
escrit alguna documentació, sobre quin és el futur de l’escola i si existeix per 
escrit aquesta informació que ens la facilitin, gràcies”    
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Molt bé, gràcies, hi ha una pregunta que ja la passaré per escrit perquè com 
que no me la podran contestar ara i perquè no doni peu a males 
interpretacions, ja la passaré per escrit. 
També voldríem saber si han tractat amb cadascun dels barris, la ubicació dels 
nous pipicans que han aparegut, hem prescrit sobtadament, per tot el municipi, 
potser no ha estat tan sobtat, tot depèn de com s’hagi fet.  
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També voldríem saber si a banda de si hi ha hagut aquest diàleg amb els veïns 
afectats en cada cas, quins han estat els costos d’instal·lació, que entenem que 
han estat d’inversió, però també els de manteniment per l’any 2013 i si aquesta 
despesa de manteniment estava prevista en el pressupost que fa poc vam 
aprovar pel 2013? i en quina partida han de constar?   
També voldríem preguntar si s’ha tingut en compte en el projecte d’instal·lació 
del Mercadona -que ja les obres són molt evidents-, si s’ha tingut en compte 
l’impacte visual que representa aquesta obra a l’entrada de Caldes, donat que 
si entrem per Barcelona hi ha el Caprabo i si entrem per Granollers hi ha el 
Mercadona i potser ja que després s’ha hagut d’arranjar l’entrada de Barcelona 
i donar-li un aire més de poble i menys de zona comercial, de gran superfície, 
que aquest cop en aquest cas ho fem a l’avançada, no? i que intentem 
preservar una imatge adequada d’accés al nostre municipi. 
També voldríem saber i això és una petició feta pels veïns si les consideracions 
i consultes que es varen fer en una reunió mantinguda amb els tècnics 
municipals i que en el moment de la reunió van semblar que eren molt ben 
rebudes i si més no tingudes en consideració, si es tindran en compte alhora 
d’executar les obres al barri afectat?  
I després voldríem també fer un prec que el vam considerar a la sortida de la 
última Comissió Informativa, i una mica a tall de la reunió que ens han convocat 
el dilluns des de les ampes de les escoles i també ve una mica a to amb el que 
comentava el senyor Olóndriz de l’oportunitat de trobar espais de diàleg entre 
tots els grups municipals, sobretot en aquelles coses que superen una 
legislatura, inclús una visió ideològica, sinó un projecte de poble.  
Creiem que també el projecte educatiu de Caldes va més enllà dels centres, és 
una responsabilitat també dels governants i dels partits i ens agradaria que 
també en aquest tema trobéssim un espai de diàleg. 
I després per últim voldríem fer un agraïment que ens han fet arribar i que el 
voldríem fer extensiu del regidor de les festes de Sitges i els tècnics que 
agraeixen la deferència que es van tenir de atendre’ls, que es traslladi aquest 
agraïment també als tècnics municipals i, a més a més, ens feliciten pel poble 
que tenim, perquè van gaudir molt de la visita que van fer aquí Caldes, per tant 
felicitats a tots, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, gràcies, no hem respost a tots els precs i totes les preguntes, en 
alguns casos els faré jo, en altres casos altres regidors o regidores. 
El senyor Olóndriz demanava un espai de diàleg per poder parlar de 
retribucions, sous, etc. no en tenim inconvenient amb fer-ho, de fet aquesta és 
una qüestió que està a debat, que està al carrer, que està diguem sota els 
focus també dels mitjans de comunicació i com que evidentment no hi ha res a 
amagar, doncs no tenim inconvenient en fer-ho. Jo demanaria que aquest sigui 
un debat fet des de la bona voluntat de tothom, no fet ni pensat per anar a fer 
mal o per anar-nos a fer mal els uns contra els altres que és el que acostuma a 
passar sempre que entre partits polítics entre regidors i regidores parlem de 
sous. Per tant si ho fem, demano la millor predisposició de cadascú de 
nosaltres. 
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Només una curiositat eh! l’esborrany aquest de la Llei de Reforma del Regim 
Local té coses, ja ho hem parlat, no? té coses curioses, però una de les 
curiositats que no hem esmentat abans és que preveu quants regidors 
alliberats pot tenir cada municipi en funció de la seva població. Com vostès 
saben en aquests moments el nostre municipi té tres regidors alliberats, això en 
el darrer Ple a algú li va semblar una barbaritat, un escàndol, bé aquesta Llei 
preveu que se’n puguin tenir fins a 7 per un municipi com el nostre. A mi em 
sembla absolutament exagerat set regidors alliberats per un municipi com el 
nostre, però la situació actual em sembla, també val a dir-ho absolutament 
proporcionada per les necessitats que genera un municipi com el nostre i per 
les necessitats que cal cobrir des de la banda política, perquè si volem que les 
coses les facin, les decideixin els tècnics aleshores no fem eleccions, escollim 
un directori i que vagin tirant, i que vagin tirant el tècnics. Bé, aquesta és una 
reflexió que venia a tomb a partir de la proposta que vostè feia. 
Pel que fa al sauló senyora Romano miri si el que critiquen d’aquest govern 
municipal és que fem les coses amb bona fe i a vegades amb massa bona fe, 
accepto perfectament la critica. Hem pecat de bona fe en aquest acte, en 
aquesta actuació, sí, d’acord, molt bé, ho reconeixem, el regidor ja ho ha dit, en 
el Ple públicament, el que passa que una cosa és intentar col·laborar amb que 
coses com aquesta no tornin a passar i l’altre una mica més greu és acusar al 
govern municipal d’amiguisme. I això ha passat, hi ha una notícia, clar és que 
vostès quan els interessa fan referència al que es publica i quan no els 
interessa no fan referència al que es publica.  
Hi ha una notícia publicada i diré el mitja a NacióGranollers.cat que parla 
d’aquesta informació i que diu que, no diu els noms però diu regidores de 
l’oposició, diuen que es tracta d’un cas d’amiguisme. Escolti, només falta que li 
doni el link eh! l’enllaç a la pàgina web. 
 Per tant  això algú o altre ho haurà dit, i això ens sap greu. Molt bé, doncs no 
ho ha dit ningú, s’ho ha inventat el periodista, com sempre, com sempre, com 
sempre, com sempre, resulta que quan es passen de frenada, allò apareix 
perquè sí, en qualsevol cas, no vull -jo crec que el regidor ja ho ha explicat tot i 
ho ha explicat molt bé-, no vull donar voltes a un tema que hauria d’estar 
absolutament oblidat i superat, és una anècdota, aprenem de l’error, no tornarà 
a passar més, però si us plau no acusin d’amiguisme, no llencin aquestes 
acusacions d’aquesta manera. Però és igual qui ho hagi fet, si no han estat 
vostès, l’Esperit Sant perquè deu haver sigut l’Esperit Sant, que l’Esperit Sant 
no ens acusi d’amiguisme. 
Pel que fa al cost de la senyera estelada concretament és el que hissarem 
aquest diumenge, una senyera estelada, dir-li que el cost del màstil i de la 
pròpia senyera ha estat finançat via aportacions de persones de Caldes de 
Montbui i, per tant, és un finançament absolutament voluntari, particular i fet a 
base d’unes creences que a vostè no li agraden, però són les que són i aquí hi 
ha unes butlletes que diuen que no, gràcies a  tu ha estat possible, això ho han 
rebut les persones que han fet aportacions. 
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L’Ajuntament ha col·laborat com a mandat del Ple municipal a partir d’una 
moció que es va aprovar fa uns mesos i que deia que l’Ajuntament 
conjuntament amb la societat civil promouria l’aixecament d’una estelada fins 
que el nostre país no fos d’una vegada independent. I, per tant, com teníem el 
mandat municipal així ho hem fet, quina ha estat la col·laboració? Fer un forat a 
terra, molt bé, fer un forat a terra i l’encofrat per part de la brigada, suposo que 
comprendrà que no li sé dir que val fer un forat a terra en el formigó de la 
rotonda de l’entrada sud de Caldes, però bé si ho vol saber ja li direm amb tot 
el detall possible més endavant. 
Pel que fa a la senyora Coll demanava urgències nocturnes, se’ns ha informat 
per part del Departament de Salut que a partir, si no m’equivoco em sembla 
que no és el dia 1, és el dia 2, però en qualsevol cas a principis d’abril. El 2 
d’abril hi haurà un canvi pel que fa a les urgències, un canvi que ja està fet en 
tota l’àrea sanitària en la qual, la regió sanitària en la qual el nostre municipi 
està inserit i la nostra àrea bàsica de salut que està conformada per Caldes, 
Sant Feliu i Gallifa ha estat la darrera on s’aplicarà això i, per tant, diguem hem 
arribat dos anys després que la majoria.  
El canvi consisteix en el següent  i trasllado la informació que se’ns va 
traslladar tot just fa uns dies per part del Departament. Ara quan hi ha una 
urgència doncs una persona de Caldes pot fer dues coses: trucar al telèfon de 
urgències i esperar que l’atenguin o anar al centre de salut on fins ara de les 
dotze de la nit a vuit del matí hi havia una persona que la podia atendre insitu, 
si és que aquesta persona no estava fent un servei a casa o algun domicili 
particular.  
Ara la reorganització que es proposa és que quan hi hagi una urgència, una 
emergència, es farà com fins ara, es trucarà al número que s’ha de trucar i hi 
haurà el servei d’ambulàncies i si cal es traslladarà al pacient a l’hospital de 
Granollers que és el nostre hospital de referència. Això en els casos més 
urgents. En els casos que no siguin tan urgents i això es determinarà a partir de 
la consulta que s’estableixi en la trucada telefònica, es a dir, es trucarà, ens 
atendrà un professional i aquest professional establirà si el que li està passant 
a la persona que truca és urgent o no. En el cas que s’estableixi que no és 
urgent hi haurà un sistema mòbil, diguem, hi haurà equips mòbils per la 
comarca que aniran a visitar al pacient a casa seva. Per tant, el pacient no 
s’haurà de desplaçar al centre de salut. Aquest és el canvi que es proposa, a 
partir del dia 2 d’abril, això afectarà la franja horària de dotze de la nit a vuit del 
matí, per la resta no canvia res, no canvien els serveis, no canvia l’atenció i bé, 
el que farem serà establir un sistema d’informació i de coordinació amb el 
Departament perquè aquesta és una decisió presa per qui té la competència i 
per tant, nosaltres el que aquí hem de fer és vetllar perquè no hi hagi un 
retrocés en l’atenció als malalts i, per tant, farem, vetllarem perquè  això 
realment sigui així. Per tant, és un canvi de concepte, un canvi de paradigma 
que vetllarem perquè no signifiqui cap pas enrere en l’atenció sanitària a les 
persones del nostre municipi. 
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Hi havia més preguntes per part del PSC, concretament una pregunta sobre el 
Calderí que la respondrà la senyora Guiteras.” 
 
Pren la paraula la senyora Guiteras: 
“Gràcies, bona nit, començo per la pregunta que has fet directa, si hi havia 
alguna informació per escrit? No, no ens han dit res per escrit, tot el que ens 
han dit ha estat de veu. Llavors, les informacions que tenim són -em sembla 
que de fa ja uns quants dies-, que el curs 2013-2014 que és el curs vinent, 
continuarà igual, que el 2014-2015 continuarà igual, començarà una línea de 
P3 i la resta de línees tal com estan ara, eh! I pel que fa al curs 15-16 serà 
quan es tancarà la línea de P3. Es tancarà per la baixada de natalitat, per la 
mancança d’infants en el poble de Caldes.  
Aquesta és la informació que ens han donat. Això pel que fa a primària i pel 
que fa a secundària també ens van informar que el curs 2015-2016 començarà 
primer d’ESO i a partir d’aquest any o d’aquell any ja es farà la secundària al 
Calderí. Es farà progressivament, es començarà per primer i llavors cada any 
aniran augmentant els cursos segons calgui i si hi ha un augment de natalitat 
doncs els cursos següents tornaran a fer P3 i sinó no. Aquesta és la informació 
del Departament d’Ensenyament. 
Perdoni senyor alcalde, responc a la pregunta de Convergència? 
D’acord, pel que demanàveu de l’espai de diàleg d’educació, tenim un espai de 
diàleg que és el Consell Escolar Municipal. El dia 12 hi esteu convocats. 
D’acord que és un espai que és per tots, si el que voleu és només pels equips 
polítics o pels partits polítics doncs era això?” 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Si l’espai que considereu és el Consell Escolar, també seria una novetat, seria 
un bon espai, jo crec que previ en tot cas, o no, o simultani, sí que val la pena 
que fem una trobada o un compartir visions, perquè jo crec que el que és bo 
també, o lo que creiem que és bo és anar al Consell Municipal, no cal amb una 
proposta tancada, però si sabem una mica quins són els mínims comuns que 
tenim tots, que estem disposats a tirar endavant i allà el que caldrà sobretot 
escoltar a la comunitat educativa conformada per pares, alumnes i mestres per 
acabar de construir una visió global. A nosaltres el com ens és igual, mentre 
estigui entès quin és l’objectiu tant se val, si que si ho hem plantejat és perquè 
fins ara no ens havia semblat que el Consell ho fos, no? o que tingués una 
dinàmica que ho facilites, però si això ha de ser diferent evidentment ens 
avindrem.” 
 
Pren la paraula la senyora Guiteras: 
“D’acord doncs ho tindrem en compte.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, més respostes, hi havia una pregunta sobre els pipicans, senyor 
Mauri.” 
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Pren la paraula el senyor Mauri: 
“Si, gràcies, bé l’inici que hem fet amb els pipicans l’hem fet sobre informes de 
la policia i del tècnic municipal detectant allà on hi havia més quantitat 
d’excrements de gossos. Això vol dir de que hi havia zones sobretot zones no 
pavimentades que, com parcs, com carrers no pavimentats que era 
escandalosa l’acopiament d’excrements de gossos. La campanya va començar 
amb informació, després amb rètols, després amb rètols i dispensadors de 
bosses i papereres i al final es va optar per fer els pipicans.  
Ens hem trobat que en un principi això pensàvem que seria una solució 
acceptada per tothom. Els Veïns, majoritàriament. Ha estat acceptada per 
tothom excepte per dos veïns que els hi ha tocat el pipican a uns vint metres de 
casa seva i abans d’esperar-se la ferida ja han volgut posar la tirita dient que 
allò serà una bassa d’excrements, que faran pudor, etc. Nosaltres hem informat 
que els pipicans són una instal·lació de salut pública, que es netejaran 
periòdicament com a mínim tres vegades a la setmana, que s’airejarà el sauló 
amb la rascleta, perquè amb l’afecta del sol tingui un afecta desinfectant i que 
en tot moment estem oberts que si realment d’una forma objectiva i raonable 
causa alguna molèstia, no tenim cap problema en canviar-los d’ubicació. En 
principi les ubicacions s’han instal·lat en llocs on hi havia un greu problema de 
salut pública perquè hi havia molt excrement en el terra i, a més a més, tapat 
per l’herba que no es podia veure, perquè la cosa està viva i els nens o la gent 
la trepitja o hi poden caure o la poden agafar amb la ma, el que sigui sense 
voler, no? perquè hi veuen herba, però no veuen que sota l’herba està ple 
d’excrements.  
En principi el cost d’aquets pipicans, el 80% d’aquests pipicans s’han fet 
gracies a la donació del sauló i també un acopiament de baranes de fusta de 
jardineria que estaven des de feia molt de temps a la brigada i que desconec el 
cost però si volen saber-ho ja ho preguntaré i ja ho farem. Hi ha previst fer nous 
pipicans i donat que probablement hem de donar temps perquè aquests 
pipicans convisquin amb l’espai públic i que la gent vegi que no hi ha un 
problema. Si realment, objectivament veiem que pot haver-hi algun problema, 
no hi ha cap problema en parlar-ho amb les associacions de veïns que calgui 
per instal·lar els nous pipicans. A partir de juny tornarem a impulsar-los, 
gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, queden dues preguntes relacionades amb una superfície comercial 
de propera implantació al nostre municipi, senyor Personat si us plau.” 
 
Pren la paraula el senyor Personat: 
“Bona nit a tothom, gràcies senyor alcalde. La pregunta crec que era que 
miréssim la imatge que pugui donar o l’impacte visual de l’entrada ja que 
teníem un Caprabo a l’entrada de Barcelona i ara tindríem el Mercadona a 
l’entrada de Granollers. Jo li haig de dir que en  principi els espais per col·locar 
aquestes diem macro botigues, no estan a tot arreu, estan molt limitats i per 
tant s’han d’ubicar on es poden ubicar.  
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Per altra banda jo els hi diria que la imatge que hi ha actualment avui a 
l’entrada, per poc que fem la millorarem eh! la millorarem, perquè l’entrada que 
hi ha ara no és gaire, no és gaire, no és gaire maca. També li he de dir que 
també s’ha parlat molt amb l’impacta visual que pugui tenir sobretot amb els 
rètols de propaganda, amb alçades, amb les marquesines, s’ha parlat molt amb 
l’arquitecte i director d’obra de Mercadona i respectant també la distància amb 
les carreteres que no es pot construir a segons quines carreteres -ni tan sols 
els pàrquings- això ha limitat molt l’espai a la legalitat de Carreteres i s’ha fet de 
tal manera que l’impacta visual sigui l’apropiat, o sigui el menys perjudicial 
possible, no?  
Quan a les observacions que vau fer amb el dia que vam entrevistant-se, de 
Can Rosell, es clar que els tindrem en compte evidentment que sí. Els tindrem 
en compta com tindrem en compte també les que sortint de la reunió de 
l’assemblea que va haver-hi ahir a la Sala de Cuines de Can Rius i hi vam 
assistir-hi i va sortir el tema de pipicans, per cert també i van sortir una sèrie de 
observacions que algunes per no dir totes ja les vareu dir vosaltres. Aquestes 
observacions són petites diferències que s’encabiran.  
Primer es farà un estudi, quan es comenci l’obra amb l’arquitecte de l’obre amb 
els nostres tècnics perquè nosaltres destinarem dos tècnics a aquesta obra, un 
hi serà a diari i l’altre serà perquè posin exactament el material i les condicions 
que hi ha al projecte que les compleixin fermament, aleshores, quan seurem 
per començar les obres, comencem a seure les bases, recollim les vostres 
observacions i les que m’han de passar de l’assemblea que van tenir ahir, 
perquè es va parlar de moltes coses i van dir que ens passarien les 
observacions que necessitarien. Les més bàsiques que vau fer vosaltres 
evidentment que sí que ja estan contemplades, no en el projecte, però sí per fer 
sobre el terreny les farem, com posar llum al passadissos, de la zona verda que 
van des de Velazquez a Francesc Macià, l’arranjament, escales, vull dir, tot 
això s’ha parlat, s’ha parlat amb vosaltres, s’ha parlat amb l’Associació de 
Veïns i s’adoptarà la mida més convenient que hi hagi, perquè fins i tot s’està 
parlant que el talús de sorra o del terreny, no fer-hi ni escales, s’està buscant 
tot i quan ens posem a sobre l’obra i amb la pràctica estiguem fent, allà 
decidirem, d’acord.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Mol bé, si no hi ha més intervencions? Si que n’hi ha, bé doncs farem un 
segon i darrer torn de preguntes i els hi demano brevetat. Senyora Coll.” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“No jo he avançat amb la meva pregunta que segons el que em contestes n’hi 
hauria una altra, no? perquè primer volia saber si era veritat que tancaven les 
urgències nocturnes del CAP de Caldes i ja ha manifestat que sí, que a partir 
del 2 d’abril no hi seran, la meva pregunta és si hi estan d’acord?  i des del 
govern pensen fer alguna cosa amb aquesta retallada de serveis que tindrem al 
nostre ambulatori? I si tenen previst alguna actuació en aquest sentit?. 
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Després en relació amb la resposta que també ha comentat la regidora 
d’educació, comentava això del 2015-2016 que els hi ha dit que tenen previst 
tancar l’única línea de P3 que actualment hi ha a l’escola el Calderí, també 
teníem entès que tenen intenció de tancar una altra línea de P3 en aquell 
mateix curs d’una altra escola pública, no sé si a vostès això els hi ha 
manifestat o no? L’altre qüestió és que en aquests moments les escoles 
públiques que tenim a Caldes tenen dues línees, dues línees i una i l’escola 
privada concertada tres i sembla que l’únic plantejament que s’està fent la 
Generalitat és tancar una de les públiques d’una escola que la tancarien 
diguem des de l’inici, no? de la segona línea a vostès no els hi ha dit res? En 
tot cas era només un aclariment, eh! però insisteixo amb això del tema del 
ambulatori, gràcies.” 
 
Pren la paraula la senyora Garcia Pou: 
“Gràcies, bona nit, ens faltaria fer una pregunta i darrera que és sobre el tema 
de la publicació d’aquesta setmana que hi va haver a la web, lo del 
avantprojecte de la Font del Lleó. Només voldríem saber si us plau si ens 
poguéssiu poder dir aquest avantprojecte quan va ser redactat i el cost del 
mateix? I l’altra és es parla en la nota de premsa que el cost de l’obra serà al 
voltant de més d’un milió de euros, al voltant és un milió d’euros i escaig o quin 
import més o menys si el teniu valorat, que suposo que sí?  
I em sembla que no em deixo res més. No, ja està, el cost de l’execució de 
l’avantprojecte i més o menys en quina data va ser redactat i lliurat i llavors el 
cost total de l’execució. 
I aprofitant al·lusions del senyor Mauri, evidentment miraré i preguntaré, però si 
que és cert que la primera trucada que tinc és arrel del Ple, perquè hi ha tres 
persones que intervenen el dia del Ple i els pregunten. I jo concretament vaig 
preguntar que si ens podien explicar el sauló que feia al cementiri uns dies que 
estava allà, perquè era i per quin motiu estava allà. A partir d’aquí es rep una 
trucada i jo personalment la rebo del 9 Nou i se’m demana que si li puc aclarir 
la situació del que havia passat i que si teníem la informació.  
Evidentment aquesta informació se’ns havia fet arribar i n’hi havia molta perquè 
n’hi havia de camions, n’hi havia del parte de treball i tot això se’ns havia fet 
arribà amb un escrit. Jo automàticament la vaig remetre sense també, amb 
bona fe, sense pensar que podrien prendre males accions. Si que és cert que a 
més a més a la pregunta que és la única declaració que vaig fer al 9 Nou va ser 
que jo l’únic que preguntava és que si s’havia valorat el cost que suposava anar 
a buscar aquest sauló i portar-lo a l’acopi per tornar-lo després a portar a un 
lloc, o realment sortia a compta comprar-lo. És l’única pregunta que se’m va fer 
i que jo crec que vaig contestar, a partir d’aquí si hi ha alguna altra nota de 
premsa en algun altre lloc, miraré qui ha estat i evidentment esbrinaré qui ha 
sigut i que és el que es diu i com arriba aquesta informació, però la informació 
sí que és cert que la teníem tots, i les imatges havien anat a tot arreu i sí que 
es van enviar a qui les va demanar, però res més, d’acord? Moltes gràcies.” 
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Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, senyora Coll, es a dir hi ha un canvi, hi ha una reorientació del servei 
d’assistència mèdica nocturn, de dotze de la nit a vuit del matí. Com ja li he dit, 
m’he limitat a traslladar el que ens han traslladat prèviament a nosaltres els 
responsables del departament i si això implica un retrocés en l’atenció sanitària 
nocturna, doncs nosaltres actuarem. 
I pel que fa a la pregunta sobre la plaça de la Font del Lleó, no hi ha projecte, 
no hi ha avantprojecte, l’únic que hi ha són estudis previs. Vostès demanen 
moltes factures i demanen molta informació, per tant, posi-ho, no, no, li dic que 
ho posin a la llista de tot el que demana cada quinze dies, la factura aquesta 
perquè no la tinc. Deu haver moltes factures que entren i no la tinc, no la tinc al 
cap. Però no és un avantprojecte, són estudis previs. 
I treballem amb la hipòtesi que aquesta obra costarà aproximadament 
1.146.000 euros dels quals tindrem el 50% finançat per Llei de Barris, em 
demanat 500.000 euros al PUOSC, haurem d’esperar uns mesos per saber si 
ens ho concedeixen, en cas que sigui així, això significarà un 43’6% també 
finançat a través de subvencions, per tant, estaríem parlant d’un total de 93’6% 
subvencionat i la resta com sempre, tot el que queda fora de subvencions ens 
ho repartiríem entre Ajuntament i veïns, estaríem parlant de un 3’2 % 
d’aportació d’Ajuntament i un 3’2% d’aportació de contribucions especials per 
part dels veïns. Tot això només són hipòtesis que s’hauran d’anar concretant, 
però aquest és el nostre punt de partida. 
Entenc que ja no hi ha més preguntes per part de regidors i regidores i hi ha 
una pregunta entrada per un ciutadà, el senyor Jordi Tena en representació de 
l’Associació Cultural Casal Popular Calderí, que fa una pregunta adreçada a 
l’equip de govern i demana que es respongui en el Ple d’avui en l’apartat de 
precs i preguntes que és on som, la pregunta diu: “donada la situació actual de 
crisi econòmica, com justifiqueu entre parèntesi diu (moralment) l’augment de 
poder adquisitiu de diversos membres de l’equip de govern, mentre que en cas 
de les treballadores públiques aquest s’ha reduït de manera considerable” 
aquesta és la pregunta, no puc valorar moralment aquesta pregunta perquè 
entenc que conté una afirmació que és errònia. Concretament no hi ha hagut 
augment de poder adquisitiu dels membres de l’equip de govern, de diversos 
membres de l’equip de govern, els regidors han acabat cobrant durant l’any 
2012 el que estava previst que cobressin en el pressupost i, per tant, en tot cas 
s’ha mantingut el poder adquisitiu, no hi ha hagut un augment.  
Evidentment això vostès ho pregunten per la polèmica sobre la paga extra, 
nosaltres continuem dient que el que reben els regidors alliberats és una 
assignació determinada, aprovada pel Ple, que aquesta assignació es pot dividí 
en la quantitat que el propi regidor vulgui, i per tant entenem que no és una 
nomina més, paga extra, com és en el cas dels treballadors públics, sinó que 
és una assignació. Però també li dic dues coses més: la primera, en aquests 
llocs on està clar que els càrrecs públics rebem una paga extra han renunciat a 
la paga extra, com ho hem fet els diputats i les diputades del grup parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, han renunciat a la paga extra i crec que 
de moment hem estat els únics a fer-ho.  



 

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

I segona cosa, estem disposats a parlar amb la resta de grups representats al 
Consistori sobre quin tipus de gest de solidaritat ham de fer amb els 
treballadors i treballadores públics que un cop més durant l’any 2013 molt 
previsiblement veuran, bé això és de la Generalitat, veuran què passarà amb 
l’estat, però pot ser que passi el mateix, per tant pot ser que tornin a veure 
reduïda o eliminada una paga extra. Estem disposats a parlar quin tipus de gest 
fem des dels càrrecs polítics, però demanarem que aquest gest el tingui 
tothom, tothom vol dir els disset regidors i regidores. Evidentment no de 
manera igual, sinó de manera equitativa i proporcional, i com que el senyor 
Olóndriz ha demanat abans parlar d’aquestes coses, en parlarem d’aquestes 
coses i una de les coses que parlarem serà aquesta. 
Molt bé doncs, donem el Ple, per acabar de contestar. Passo la paraula al 
senyor Personat.” 
 
Pren la paraula el senyor Personat: 
“Si, jo, també m’agradaria afegir a les paraules que ha dit el alcalde. El nostre 
Batlle que parlar de solidaritat amb nosaltres, amb Esquerra, sempre he dit en 
el Ple que en podíem parlar, parlant de les pagues, que quan volguéssiu 
podíem parlar de solidaritat. No he tingut cap consulta, ni he tingut cap 
pregunta, ni he tingut cap pont a la porta per parlar de solidaritat, però bé, ja 
que no han vingut, doncs ja els hi explicaré jo. Esquerra ha estat l’únic partit, 
l’únic grup municipal que ha fet donatius a la Creu Roja per valor de 6.000 
euros i a la Residència Santa Susanna per valor de 6.000 euros. Ningú ens ho 
va demanar, ho vam fer-ho perquè vam voler i era dels sous dels regidors.  
Aquest agost passat hem renunciat també a la indemnització per l’assistència 
dels Plens per valor de 5.472, tampoc ens ho va demanar ningú i també ho 
vam fer, perquè creiem que teníem que fer-ho i en qualsevol cas mai han 
demanat aquesta solidaritat a ningú més. Ens hem guardat nosaltres de fer la 
nostre solidaritat i prou.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, doncs donem el ... no, s’ha acabat, estàvem responen la pregunta de 
un ciutadà que l’ha fet directament a l’equip de govern, per tant, donem el Ple 
per acabat aquí . Donem el Ple, puc acabar, si us plau? Gràcies, donem el Ple 
formalment per acabat.”                               
 
 
L’alcalde aixeca la sessió a les 22 hores i 10 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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