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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

Identificació de la sessió 
Núm.:  4 / 2013 
Caràcter: Ordinari
Data: 25 d’abril 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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Ordre del dia 

0. Retirar 3 punts de l’odre del dia, per a un millor estudi, essent aquests els 
següents:

- Aprovar la modificació d’una plaça de funcionari interí per programes 
temporals.

- Aprovar la modificació d’un lloc de treball d’educador/social per un lloc de 
treballador/a social. 

- Aprovar la creació d’un lloc de treball d’auxiliar administratiu/va de serveis 
varis.

1. Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària anterior de 
data  21 de març 2013.

2. Aprovar l’aplicació de les coordenades UTM en la delimitació puntual 
del terme municipal de Caldes de Montbui amb el terme municipal de 
Gallifa.

3. Aprovar provisionalment la Modificació Puntual del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal, aprovat definitivament per la Comissió 
d’Urbanisme de Barcelona de data 18 de juny de 2009 (publicat en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 17 de juliol de 2009), referent 
a l’admissió de l’ús d’estació de servei. 

4. Aprovar la modificació de crèdits núm. 5/2013, mitjançant incorporació 
de romanents amb canvi de destí. 

5. Aprovar la modificació de crèdits núm. 6/2013, mitjançant transferència 
de crèdits.

6. Donar compte del decret núm. 355/2013, de 28 de març, corresponent a 
l’aprovació de la liquidació pressupostària de l’exercici 2012. 

7. Donar compte dels informes de tresoreria sobre el compliment de la 
Llei de Morositat del primer trimestre de 2013. 

8. Mocions 

8.1. Moció que presenten els grups municipals del PSC i d’ICV-EUiA sobre 
el tancament del servei d’urgències nocturnes al CAP. 

8.2. Moció que presenten els grups municipals d’ERC i de CiU sobre la 
reordenació de les urgències nocturnes a l’Àrea Bàsica de Salut de 
Caldes de Montbui i en defensa del sistema públic de salut. 
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8.3. Moció que presenta el grup municipal del PSC sobre les 
participacions preferents. 

8.4. Moció que presenta el grup municipal del PSC de reconeixement de 
l’habitatge com a dret social. 

8.5. Moció que presenta el grup municipal del PSC en defensa del model 
actual d’immersió lingüística a l’escola. 

9. Resolucions de l’Alcaldia dictades des de l’última sessió ordinària. 

10. Despatx ordinari. 

11. Precs, preguntes i interpel·lacions. 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

L’alcalde obre la sessió i pren la paraula: 
“Cal dir, abans de començar aquest Ple, que hi  ha canvis en l’ordre del dia.
Es retiren els punts 6, 7 i 8 pel seu millor estudi. Es retiren, repeteixo, els punts 
6, 7 i 8.” 

1. APROVAR L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA 
ORDINÀRIA ANTERIOR DE DATA  21 DE MARÇ DE 2013. 

Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Hi ha alguna cosa a dir sobre aquesta acta? Senyor Olóndriz” 

Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“Bé, no és ben bé de l’acta, sinó que ens agradaria que aquest millor estudi 
dels punts, que és lloable que es faci, sigui una mica més explicat, no? Perquè 
se’ns va reunir un dia abans per explicar-nos algunes qüestions d’aquets punts, 
ja que són punts importants i estava previst portar-los al Ple, i ara es vol 
estudiar millor, quins són els motius de la retirada dels punts? O sigui, estudiar-
ho millor sempre és lloable, però per què es va portar i per què no?  
També vull aprofitar per dir una altra cosa -no us enfadeu-, però a mi em 
sembla molt bé que en un moment donat l’alcalde no pugui presidir una 
Comissió Informativa perquè les seves responsabilitats de Diputat o d’altres 
responsabilitats l’obliguen a estar en un altre lloc -no ho critico-; també em 
sembla molt bé que el primer tinent d’alcalde no pugui ser-hi en una reunió, 
perquè té altres obligacions, i que el substitueixi qualsevol altre regidor, 
presideixi una Comissió Informativa, però jo crec que és com a mínim de 
respecte a la resta de persones presents en aquella comissió, sobretot de 
l’oposició, i per responsabilitat pròpia ja que es cobra un sou per estar en 
aquesta casa, doncs conèixer com a mínim el contingut i la motivació política 
dels punts.
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Vam arribar fins el quart punt i el regidor que presidia la Comissió Informativa 
no va poder contestar ni una de les motivacions polítiques que portaven aquells 
punts. El perquè es portaven aquells punts al Ple. 
Jo vull atribuir-ho a un incident puntual, però no puc deixar de remarcar-ho 
perquè realment és lamentable, no? És lamentable que es vagi així a una 
Comissió Informativa. Tota vegada quan a nosaltres ens poseu estrictes 
normes de funcionament, ens dieu un horari per fer les coses, ens limiteu 
l’accés a la informació, atenent-vos a la Llei, és clar.” 

Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Perdoni però estem al primer punt, que és aprovar l’esborrany de l’acta de la 
sessió plenària ordinària anterior. Vostè està fent referència a una cosa que no 
té res a veure amb això. Jo crec que té un apartat anomenat precs i preguntes i 
vostè aquí pot fer el prec i la pregunta que vulgui. De tota manera recollim el 
seu comentari, si llavors el vol desenvolupar, el pot continuar desenvolupant, 
però ja el contestarem, si li sembla bé, al final.
Per tant torno a preguntar, hi ha alguna qüestió sobre aquest primer punt de 
l’esborrany de l’acta de la sessió anterior? No? La donem per aprovada per 
assentiment. Molt bé doncs, passem al segon punt.”

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 
21 de març de 2013. 

2. APROVAR L’APLICACIÓ DE LES COORDENADES UTM EN LA 
DELIMITACIÓ PUNTUAL DEL TERME MUNICIPAL DE CALDES DE 
MONTBUI AMB EL TERME MUNICIPAL DE GALLIFA. 

Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 

Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, gràcies, hi ha alguna intervenció sobre aquest punt de la resta de 
grups? 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)], 

         ACORDA: 

Identificació de l’expedient

Expedient número SGGE200900039, referent a la delimitació dels termes 
municipals de Gallifa i Caldes de Montbui. 
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DICTAMEN

Antecedents i Fonament de dret 

L’Ajuntament de Caldes de Montbui i l’Ajuntament de Gallifa, de comú acord, 
van clarificar els límits dels seus termes municipals. 

Al DOGC núm. 6326, d’1 de març de 2013, ha esta publicada la resolució del 
Departament de Governació i Relacions Institucionals GRI/3346/2012, de 12 de 
desembre de 2012, mitjançant la qual s’acorda aquesta delimitació entre el 
nostre municipi i Gallifa. 

El Departament de Governació i Relacions Institucionals en escrit de data 1 de 
març de 2013 (NRE 1-2013-000078-1) de 13 de març, ens indica que la 
delimitació es pot fer donant conformitat a les coordinades UTM proposades, 
d’acord amb l’article 33 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es 
regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis.  

L’Ajuntament de Caldes de Montbui i Gallifa es mostren conformes amb 
aquesta forma de delimitació mitjançant l’acceptació d’aquestes coordenades 
UTM, així mateix els SSTT municipals en informe de data 12 d’abril de 2013, ha 
donat conformitat a aquesta delimitació utilitzant les expressades coordenades. 

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 

Primer. Donar conformitat a la delimitació, tot donant conformitat a les 
coordinades UTM proposades, d’acord amb l’article 33 del Decret 244/2007, de 
6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels 
municipis, d’acord amb el determinat a la resolució del Departament de 
Governació i Relacions Institucionals GRI/3346/2012, de 12 de desembre de 
2012, mitjançant la qual s’acorda aquesta delimitació entre el nostre municipi i 
Gallifa.

Aquestes coordenades, a les quals es dóna conformitat són les següents: 

FITA X ETRS 89 Y ETRS 89  X ED 50 Y ED 50 
F1 428.301,1 4.615.697,9 428.395,0 4.615.902,2
F2 427.949,3 4.613.984,1 428.043,2 4.614.188,4
F3 427.955,9 4.613.416,1 428.049,8 4.613.620,4
F4 426.869,5 4.613.527,3 426.963,4 4.613.731,6
F5 426.161,7 4.613.202,8 426.255,6 4.613.407,1

Segon. Traslladar aquests acords a l’Ajuntament de Gallifa i al Departament de 
Governació i Relacions Institucionals als efectes adients. 
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3. APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 
D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL, APROVAT DEFINITIVAMENT 
PER LA COMISSIÓ D’URBANISME DE BARCELONA DE DATA 18 DE JUNY 
DE 2009 (PUBLICAT EN EL DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA DE DATA 17 DE JULIOL DE 2009), REFERENT A L’ADMISSIÓ 
DE L’ÚS D’ESTACIÓ DE SERVEI. 

Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 

Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, preguntes o intervencions sobre aquesta qüestió? 
Molt bé, doncs comencem pel senyor Olóndriz. Endavant.” 

Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“Molt bé, aquest punt ja el vam votar en un altre Ple i els motius segueixen sent 
els mateixos. No entenc i no estic d’acord amb la possibilitat de posar 
benzineres a molts llocs de Caldes. I, per altra banda, tampoc he trobat prou 
justificada la necessitat. Com vaig dir a l’altre Ple, que Caldes necessiti o no 
més benzineres i la justificació que hagin de ser dins del poble i no fora o a 
l’inrevés, per alguna justificació. Per tant, el meu vot continuarà sent negatiu.” 

Pren la paraula la senyora Romano: 
“Bé, bona nit, en aquest cas nosaltres votarem igual que en l’altra aprovació 
que hi va haver en el Ple. Vam votar en contra. No estem d’acord en la 
necessitat de més benzineres a Caldes de Montbui, i menys a zones dintre el 
casc urbà. Per tant, el nostre vot serà contrari, gràcies.” 

Pren la paraula la senyora Coll: 
“Bé, en tot cas també la meva intervenció és per reiterar la nostra postura. 
Estem d’acord amb part de la regulació que preveu aquesta modificació, com ja 
vam manifestar, però també la nostra disconformitat amb aquesta extensió 
d’instal·lar-les a diferents llocs que no compartim, gràcies.” 

Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Molt bé, doncs nosaltres també reiterarem el vot de l’aprovació inicial, en la 
qual ja vam expressar que agraíem que l’equip de govern hagués tingut en 
consideració les nostres aportacions sobre la redacció d’aquesta modificació 
puntual en la qual quedava molt clar que s’excloïen determinades zones del 
municipi de la possibilitat de posar aquestes benzineres i, per tant, 
preservàvem el nostre nucli urbà d’aquesta possibilitat. El fet que tant des d’un 
punt de vista de consideracions per part de la Generalitat –que no hi hagi cap 
consideració- i el fet que ni tan sols la ciutadania de Caldes en el procés 
d’exposició pública hagi presentat cap al·legació, això crec que reitera el fet  
que al final el treball que s’ha fet i que creiem que amb el diàleg que hi ha hagut 
s’ha millorat, està d’acord no només amb la voluntat de l’equip de govern i en 
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aquest cas amb el nostre grup municipal, sinó amb la majoria de ciutadans de 
Caldes. 
També és molt important reiterar que qualsevol sol·licitud d’una nova 
instal·lació d’aquestes característiques sempre haurà de passar per l’aprovació 
d’aquest Ajuntament i, per tant, el fet que es modifiqui puntualment el Pla 
General en aquest sentit no vol dir que de manera indiscriminada allà on està 
previst es puguin posar instal·lacions d’aquestes característiques, gràcies.” 

Pren la paraula el senyor Personat: 
“Moltes gràcies, bé, jo gairebé subscric el discurs que ha fet, moltes gràcies. 
Recordar que les benzineres no es posaran a tot el casc urbà. Hi ha unes 
zones molt concretes, que vam estar, abastament, parlant amb tots vostès, que 
ha estat exposada al públic durant el període reglamentari -trenta dies-, que no 
hi ha hagut cap tipus d’al·legació per part de la ciutadania, i a part de vostès 
que cada vegada al·leguen en el Ple el mateix. Tampoc han fet cap al·legació 
sustentada amb dades ni amb números, del perquè no estan conformes amb 
això, més enllà de dir aquí que no estan conformes. Vostès no han fet cap 
al·legació concreta, ni amb números ni tampoc sustentada amb cap base. 
Per tant, jo crec que si un no està conforme, hi ha el període d’al·legacions, 
poden presentar-les per escrit a part de dir-ho aquí, evidentment que sí, però 
una miqueta més concret, moltes gràcies.” 

Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, doncs passarem a la votació d’aquest punt.
Abans de la votació hi ha un altre torn d’intervenció, senyor Olóndriz” 

Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“Bé, he notat un cert menyspreu cap a l’acció de l’oposició en les paraules del 
regidor. Us diria que diem que no, ja que és una postura política. Qui està més 
obligat a portar dades i a fer estudis, en  tot cas, seria l’equip de govern.
A partir d’aquí reitero el que deia.” 

Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, doncs passem a la votació del punt.” 

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); 2 abstencions del PSC (2); i 2 vots en contra del PPC (1) i d’ICV-EUiA (1)], 

         ACORDA: 

Identificació de l’expedient

Expedient número TP202-2012-000033, referent a la modificació puntual de la 
normativa urbanística del Pla d’Ordenació Urbanística (POUM) de Caldes de 
Montbui, referent a l’admissió de l’ús d’estació de servei. 
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DICTAMEN

Antecedents 

I.- La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en la sessió de 18 de juny 
de 2009, va aprovar definitivament el Text refós del Pla d’ordenació urbanística 
municipal de Caldes de Montbui. Aquest acord es va publicar al DOGC de data 
17 de juliol de 2009.

II.- Examinats els paràmetres urbanístics de les diferents zones del POUM es 
constata que l’ús d’estació de servei és incompatible amb les condicions d’ús 
de la majoria dels terrenys que el POUM classifica com sòl urbà alhora que es 
declara aquest ús incompatible amb caràcter general en el terreny que el 
POUM classifica com a sòl no urbanitzable. 

III.- L’objectiu  d’aquesta modificació és el de replantejar aquestes restriccions 
per tal de possibilitar la implantació d’aquests tipus d’establiments en 
determinats sòls que per llurs característiques urbanístiques siguin susceptibles 
de ser admesos. 

IV.- L’àmbit d’actuació d’aquesta modificació puntual és la totalitat del terme 
municipal, en concret es proposa modificar les condicions d’ús dels terrenys 
que el POUM qualifica com zona d’eixample (clau A3), zona de volumetria 
específica (clau A6), subzona comercial concentrat (clau A8.2), sòl no 
urbanitzable i sòls de subzona d’explotacions agrícola-ramadera (clau F2.2). 

V.- L’anunci d’aprovació inicial es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya de data 14 de febrer de 2013 ( núm. 6315), en el Butlletí Oficial 
de la Província de 19 de febrer de 2013, en el diari Ara de data 18 de febrer de 
2013 i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament. 

VI.- Durant el termini d’exposició al públic no s’ha produït cap al·legació ni 
reclamació. 

Fonaments de dret 

Article 98 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text 
Refós de la Llei d’Urbanisme. 

Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’Urbanisme. 

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
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Primer. Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal, aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de 
Barcelona de data 18 de juny de 2009 (publicat en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya de data 17 de juliol de 2009) , referent a l’admissió de 
l’ús d’estació de servei. 

Segon. Elevar diligenciat l'expedient de modificació puntual del Pla       
d’Ordenació Urbanística Municipal  referent a l’admissió de l’ús d’estació de 
servei a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona per a la seva 
aprovació definitiva. 

4. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 5/2013, MITJANÇANT 
INCORPORACIÓ DE ROMANENTS AMB CANVI DE DESTÍ. 

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, algun dubte? Alguna intervenció? No? Doncs passem a la votació del 
punt.”

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

         ACORDA: 

Identificació de l’expedient

Expedient número SEMC 9/2013, relatiu a la modificació de crèdits número 
5/2013 del pressupost municipal de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, 
mitjançant incorporació de romanents amb canvi de destí. 

DICTAMEN

Antecedents 

I. Els crèdits per a despeses que l’últim dia de l’exercici pressupostari no estiguin 
afectats al compliment d’obligacions ja reconegudes queden anul·lats de ple 
dret. No obstant això, els crèdits que emparin projectes finançats amb ingressos 
afectats s’han d’incorporar obligatòriament, llevat que es desisteixi totalment o 
parcialment d’iniciar o continuar l’execució de la despesa. 
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II. De la liquidació pressupostària de l’exercici 2012 aprovada mitjançant el 
decret d’alcaldia núm. 355/2013 de data 28 de març de 2013 se’n desprèn que 
hi ha una sèrie de romanents de crèdit, no afectats al compliment d’obligacions 
reconegudes, per un import total de 666.297,02 euros, que s’han d’incorporar 
necessàriament al pressupost de l’exercici 2013, ja que són despeses 
finançades amb ingressos afectats.

D’aquest import ja s’han incorporat un total 658.501,03 euros a través de la 
modificació de crèdits núm. 4/2013, mitjançant incorporació de romanents 
(mateix destí) aprovada mitjançant el decret d’alcaldia núm. 380/2013 de 5 
d’abril de 2013. 

Per consegüent, queden pendents d’incorporar romanents per un import total 
de 7.795,99 euros.

III. De la liquidació pressupostària de l’exercici 2012 aprovada mitjançant decret 
d’alcaldia núm. 355/2013 de data 28 de març de 2013 se’n desprèn que hi ha 
hagut dèficits de finançament, per un import total de 2.028,28 euros, en els 
següents projectes d’inversió, per l’import que s’especifica i pel motiu que 
s’exposa:

 Projecte Millores segon eixample (4a Fase Pla Director Enllumenat): hi 
ha un dèficit de finançament per import de 2.028,27 euros. Finalment 
l’actuació ha tingut un cost de 70.756,54 euros (el cost s’ha reduït) 
finançada el 50% per la Llei de Barris i l’altra 50% per l’Ajuntament 
(préstec). La subvenció de l’ICAEN (11.283,63 euros) s’ha perdut i hi ha 
un dèficit de finançament de 2.028,27 euros que és la diferència entre el 
finançament final de l’Ajuntament, préstec per import de 35.378,27 
euros, i 33.350,00 euros que és l’import inicial del préstec de 
l’Ajuntament per finançar aquesta actuació. 

 Projecte Reforma del safareig de La Portalera: hi ha un dèficit de 
finançament de 0,01 euros degut a la diferència entre l’import previst de 
la Llei de Barris, 52.554,59 euros, i el definitiu, 52.554,58 euros. 

Es proposa que aquests dèficits siguin compensats amb superàvits d’altres 
projectes d’inversió. Aquests imports corresponen a una sèrie de romanents de 
crèdit no afectats al compliment d’obligacions reconegudes els quals s’han 
d’incorporar necessàriament al pressupost de l’exercici 2013 ja que són 
despeses finançades amb romanent afectat. Aquests romanents de crèdit 
pendents d’incorporar finançaran despeses amb un destí diferent al previst. 

IV. És convenient reservar l’import restat, 5.767,71 euros, per tal de cobrir 
possibles necessitats futures de finançament del projecte de les obres 
d’urbanització de Can Maspons derivades de possibles fallits de contribucions 
especials.
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V. Per tant, cal procedir a l’aprovació de la modificació pressupostària 
mitjançant incorporació de romanents amb canvi de destí per un import total de 
7.795,99 euros per tal de cobrir els dèficits de finançament dels projectes 
d’inversió derivats de la liquidació pressupostària de l’exercici 2012 i possibles 
necessitats futures en el finançament del projecte de les obres d’urbanització 
de Can Maspons.

VI. Vistos els informes de la Intervenció Municipal. 

Fonaments de dret 

- Els articles 182, 169, 170 i 171 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals. 

- Els articles 47 i 48 del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el 
capítol I del títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les 
hisendes locals, en matèria de pressupostos.

- Els articles 6è. i 12è. de les Bases d’execució del pressupost municipal vigent. 

- El Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, mitjançant el qual s’aprova el 
Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, 
d’Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals, en la part 
no derogada que és la que no contradiu la nova Llei. 

- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera. 

- Llei Orgànica 4/2012, de 28 de setembre, que modifica la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 

- L’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 
4/2012, de 28 de setembre, que modifica la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 

Primer. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm.5/2013 del 
pressupost municipal de 2013 mitjançant incorporació de romanents amb canvi 
de destí per un import total de 7.795,99 euros amb els canvis de destí que 
s’especifiquen en l’annex 1. 
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Segon. Exposar al públic la modificació de crèdits número 5/2013 de 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui, resultant d’aquest acord d’incorporació de 
romanents amb canvis de destí, mitjançant publicació d’edicte al BOP i en el 
tauler d’anuncis de la Casa Consistorial, en espai de 15 dies hàbils, a efectes 
de possibles reclamacions segons estableixen els articles 169, 170 i 171 del 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i considerar 
definitivament aprovat l’expedient en el cas de no presentar-se reclamacions. 

Tercer. Trametre la informació derivada d’aquesta modificació de crèdits 
d’acord amb l’article 16 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la 
Llei Orgànica 4/2012, de 28 de setembre, que modifica la Llei Orgànica 2/2012, 
de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 

5. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 6/2013, MITJANÇANT 
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS.  

Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 

Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, cal fer algun aclariment sobre aquest punt? Aquesta modificació? 
Senyor Olóndriz” 

Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“Tenint en compte que estem destinant 15.500 euros més a despeses 
energètiques, crec que val la pena que l’equip de govern expliqui què ha 
motivat que hi hagi més despesa energètica, si és una errada del pressupost? 
O un increment inesperat? O, a on s’ha produït?” 

Pren la paraula el senyor Marañés: 
“Bé, el motiu exacte de l’augment del consum energètic no el sé, en tot cas si 
vol li buscaré les factures, li faig arribar i li comento.” 

Pren la paraula el senyor alcalde: 
“De totes maneres això és per suplir una partida que va quedar curta en el seu 
moment, suposo que la previsió que es va fer en el seu moment ja era molt 
ajustada i la despesa efectiva va acabar sent un pel superior a la 
pressupostada.
Hi ha alguna altra pregunta en aquest punt? No? Doncs passem a la seva 
votació.”
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En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  dels presents 
[10 vots favorables dels membres del grup municipal d’ERC (10); i 7 
abstencions de CIU (3); del PSC (2); del PPC (1); i d’ICV-EUiA (1)], 

            ACORDA: 

Identificació de l’expedient

Expedient número SEMC 9/2013, relatiu a la modificació de crèdits número 
6/2013 del pressupost municipal de l’exercici 2013, mitjançant transferència de 
crèdits.

DICTAMEN

Antecedents 

És necessari dur a terme una modificació de crèdits per dotar de crèdit 
l’aplicació pressupostària 31.169.22100 -Subministraments energètics (energia 
elèctrica)- mitjançant transferència de l’aplicació pressupostària 21.934.35900 -
Altres despeses financeres- ja que s’han de reconèixer despeses per un import 
de 15.536,52 euros en concepte de subministrament d’energia elèctrica que a 
31 de desembre de 2012 van quedar pendents d’aplicar al pressupost i que en 
el pressupost de 2013 no hi ha consignació pressupostària suficient. 

Per tant, l’expedient que es presenta té per objectiu aprovar una modificació de 
crèdits per transferència de crèdits d’unes aplicacions de diferents àrees de 
despesa, per un import total de 15.536,52 euros. 

En la relació que s’acompanya, com annex, es detalla l’aplicació pressupostària 
de despesa que s’incrementa, així com la necessitat que s’ha d’atendre, la 
satisfacció de la qual no es pot demorar fins l’exercici següent. El resum 
agregat de la modificació de crèdits és el següent: 

Tipus de modificació Increments Decrements
Transferència de crèdits MODIFICACIONS CAPÍTOL II 15.536,52 € 

MODIFICACIONS CAPÍTOL III  15.536,52 €
TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDITS  15.536,52 €  15.536,52 €

Vistos  els informes de la Intervenció Municipal. 

Fonaments de dret 

- Els articles 179 i 180 del  Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i els articles 
169,170 i 171 de l’ esmentat text. 
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- Els articles 40, 41 i 42 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 
desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos. 

- Els articles 6è. i 10è. de les Bases d’execució del pressupost municipal vigent. 

- El Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, mitjançant el qual s’aprova el 
Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, 
d’Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals, en la part 
no derogada que és la que no contradiu la nova Llei. 

- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat   
Financera. 

- Llei Orgànica 4/2012, de 28 de setembre, que modifica la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 

- L’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 
4/2012, de 28 de setembre, que modifica la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 

Primer. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 6/2013, del 
pressupost de l’Ajuntament de Caldes de Montbui de l’exercici 2013, per un 
import total de 15.536,52 euros, segons detall de l’annex, on s’especifiquen les 
previsions de despesa i el seu finançament. 

Segon. Exposar al públic aquesta modificació mitjançant publicació d’edicte al 
BOP i en el tauler d’anuncis de la Casa Consistorial, en espai de 15 dies hàbils, 
a efectes de possibles reclamacions segons estableixen els articles 169,170 i 
171 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i considerar 
definitivament aprovat l’expedient en el cas de no presentar-se reclamacions. 

Tercer. Trametre la informació derivada d’aquesta modificació de crèdits 
d’acord amb l’article 16 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la 
Llei Orgànica 4/2012, de 28 de setembre, que modifica la Llei Orgànica 2/2012, 
de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
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6. DONAR COMPTE DEL DECRET NÚM. 355/2013, DE 28 DE MARÇ, 
CORRESPONENT A L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA DE 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, senyor Marañés” 

Pren la paraula el senyor Marañés: 
“Bon vespre. Vull comentar que l’any 2012 vam aconseguir corregir el desajust 
que s’havia produït a l’exercici 2011, el qual tancàvem en negatiu. I com ha dit 
el secretari, no podrem disposar d’aquests diners perquè ens obliguen a dotar 
un fons de solvència, excepte una part petita, però encara està per veure si 
podrem? I per què?” 

Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, dir que, com no, valorem positivament el resultat obtingut en el 
tancament de l’exercici 2012, sobretot tenint en compte quines són les 
circumstàncies econòmiques i el context actual en el qual es mou el món local i 
l’administració pública. Per tant, això encara dóna més valor al resultat obtingut. 
És un resultat que no ha caigut del cel, que és fruit de l’esforç per revertir una 
situació negativa de l’any passat, de l’esforç de tothom, de tothom implicat en 
aquest Ajuntament. Però també dir que cal continuar sent extremadament 
curós amb la despesa pública, perquè ja ho saben que les perspectives de 
futur, tan immediat com a mig termini, no són gens afalagadores i, per tant, 
estem obligats a seguir vetllant pel sanejament de les finances públiques i per 
invertir els diners allà, els que tenim, allà on cal.
Com s’ha dit, aquest romanent -la immensa majoria- no es podrà utilitzar 
perquè la legislació ens obliga a dotar un fons de reserva per poder afrontar 
determinades contingències, però tot i això, tot i que no podrem pràcticament 
tocar el resultat, la xifra ens fa ser positius en el sentit que entre tots hem 
aconseguit donar la volta a una situació que l’any passat no era ni molt menys 
tan positiva. 
Hi ha alguna intervenció en aquest punt? Senyora Coll” 

Pren la paraula la senyora Coll: 
“Bé, per una banda valorem positivament el fet que s’hagi aconseguit tancar 
l’exercici d’una forma ajustada, no? Perquè clar, aquests diners del romanent 
poden estar lligats a unes possibles obligacions de l’Ajuntament.  
De totes maneres, com saben, nosaltres sempre ens reservem una intervenció 
amb més profunditat dels comptes un cop es portin a aprovació els comptes 
anuals. Per tant, avui és un donar compte de la liquidació i ja intervindrem més 
extensament el dia que s’aprovin els comptes generals, gràcies.” 
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Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Moltes gràcies. Jo volia esmentar que en la Comissió Informativa hi ha un 
moment que els regidors fem ús dels expedients per poder revisar-los a fons i 
agrairíem que s’aturés la Comissió Informativa, perquè mentre estàvem mirant 
els expedients es va passar per sobre d’aquest punt. És cert que és un donar 
compte, que ja arribarem a l’aprovació definitiva, però no ens va permetre 
abordar amb profunditat els temes.
Segurament va ser un error dels que estàvem revisant els expedients, però en 
cap cas vam estar al cas que es canviava de punt i no vam poder preguntar. 
Per tant, atenent aquesta situació i que ja farem l’aprovació, com que tenim 
algun dubte, si no els hi sap greu el farem en el Ple. 
Pel que fa al pressupost de despeses, d’acord amb el que consta en 
l’expedient, en el capítol 6 d’inversions reals, hi ha uns crèdits totals que 
superen els 6 milions d’euros, però unes obligacions reconegudes amb 811.407 
euros. Hem d’interpretar que les obligacions reconegudes són la despesa en 
inversió real que s’ha fet durant l’any 2012. 
En la columna de l’estat d’execució hi consta per aquest capítol 5.403.000 
euros que contribueixen a afavorir un resultat positiu en la liquidació del 
pressupost. Nosaltres voldríem saber si les inversions que no són obligacions 
reconegudes i que no s’han executat -ni com que estem fora ja de l’any 2012 
s’executaran mai- han de constar d’aquesta manera en el pressupost i què 
passaria també amb el tancament del 2012 si no constessin aquestes 
inversions que no s’han gastat, gràcies.” 

Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, senyor Marañés, si us plau.” 

Pren la paraula el senyor Marañés: 
“Bon vespre. En el supòsit que les inversions no hi haguessin constat, el 
resultat hagués estat major. Perdó, si haguéssim fet les inversions el resultat 
hagués estat menor, i al no fer les inversions, el resultat és major, era aquesta 
la pregunta?” 

Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Torni a formular la pregunta si us plau.” 

Pren la paraula la senyora Taulats: 
“No, jo volia preguntar que el pressupost de despesa corrent és una cosa i el 
pressupost d’inversió és una altra.
Segurament en el pressupost d’ingressos també hi ha en el capítol 3 taxes, 
preus públics i altres ingressos que també tenen un saldo negatiu, que 
entenem que és perquè no computa el que serien les contribucions especials 
que estaven previstes.
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Clar, jo voldria saber si en el tancament, en la liquidació del pressupost ordinari, 
es comptabilitzen també les inversions, alhora de fer el tancament definitiu, és 
a dir, aquestes xifres de 3.246... és que mirant pressupostos de liquidacions 
d’anys anteriors, o cada any canviem l’Excel, o cada any canviem el sistema, 
llavors costa molt fer un seguiment anual de com es fa el tancament.
En tot cas és un dubte que tenim, que és tècnic, com que com deia la 
companya regidora Coll, tindrem temps de parlar-ne. El que sí que agrairíem és 
que quan tornem a debatre aquest punt, puguem dedicar-hi una mica de temps 
a la Comissió Informativa, si els hi sembla, d’acord? Gràcies.” 

Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, vull recordar que hi haurà una Comissió Especial de Comptes on 
vostès rebran tot un dossier amb uns quants centenars de pàgines amb les 
factures i tots els números amb tot detall i, per tant, aquest serà el moment 
d’analitzar conjuntament tota la informació. Estarem, evidentment, a la seva 
disposició per intentar resoldre tots els dubtes. De totes maneres queda 
pendent això que acabarem de resoldre-ho al més aviat possible. 
Hi ha alguna altra intervenció sobre aquest punt? No? doncs passaríem al 
següent, un altre donar compte.” 

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, resta assabentat de la resolució 
següent:

Identificació de l’expedient

Expedient número 27/2013 de l’Àrea Econòmica, corresponent a l’aprovació de 
la liquidació pressupostària de l’exercici 2012 de l’Ajuntament de Caldes de 
Montbui.

DICTAMEN

Antecedents 
El dia 28 de març de 2013, el Sr. Jordi Solé i Ferrando, Alcalde-President de 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui, va aprovar la liquidació pressupostària de 
l’exercici de 2012 de l’Ajuntament de Caldes de Montbui mitjançant el decret 
d’alcaldia número 355/2013. 

Fonaments de dret 
I. L’article 191 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la  Llei reguladora de les Hisendes Locals regula el 
tancament i la confecció de la liquidació del pressupost. 

II. L’article 193 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals regula la 
remissió de la liquidació a altres Administracions Públiques. 
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III. Els articles 89 a 105 del Reial Decret 500/90, de 20 d’abril, regulen la 
liquidació dels pressupostos i estableix, en l’article 93.2, que la liquidació ha de 
determinar, entre d’altres, el resultat pressupostari de l’exercici i el romanent de 
tresoreria.

IV. L’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s’aprova la 
Instrucció del model normal de comptabilitat local. 

V. El Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, mitjançant el qual s’aprova el 
Reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, 
d’Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals, en la part 
no derogada que és la que no contradiu la nova Llei. 

VI. Reial decret legislatiu 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten mesures 
extraordinàries per a la reducció del dèficit públic. 

VII. Reial decret llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en 
matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic. 

VIII. Llei 2/2012, de 30 de juny, de pressupostos generals de l’Estat per l’any 
2012.

IX. Llei 17/2012, de 27 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat pel 
2013.

X. Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera. 

XI. Llei Orgànica 4/2012, de 28 de setembre, que modifica la Llei Orgànica 
2/2012 de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 

XII. L’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 
4/2012, de 28 de setembre, que modifica la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 

XIII. Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments de tutela financera 
dels ens locals i diferents notes informatives que ha emès el Departament d’ 
Economia i Coneixement sobre els procediments en matèria de tutela financera 
dels ens locals en el marc de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera. 

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
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Primer. Donar compte al Ple de la liquidació del pressupost municipal de 
l’exercici de 2012 de l’Ajuntament de Caldes de Montbui aprovada mitjançant el 
decret d’alcaldia núm. 355/2013, de 28 de març de 2013. 

Segon. Trametre còpia de la liquidació a l’Administració de l’Estat, d’acord amb 
allò que disposa l’article 193 del Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals i l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la 
Llei Orgànica 4/2012, de 28 de setembre, que modifica la Llei Orgànica 2/2012, 
de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i al 
Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de 
Catalunya. 

7. DONAR COMPTE DELS INFORMES DE TRESORERIA SOBRE EL 
COMPLIMENT DE LA LLEI DE MOROSITAT DEL PRIMER TRIMESTRE DE 
2013.

Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 

Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, senyor Marañés.” 

Pren la paraula el senyor Marañés: 
“Vull comentar que l’informe es tanca el 31 de març i llavors la primera setmana 
d’abril, les factures que ens consten pendents, la gran majoria ja es van 
liquidar. Que no era qüestió...” 

Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, més intervencions? No? Molt bé doncs, és un donar compte, no hi ha 
tampoc votació, per tant passem a l’apartat de mocions.”  

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, resta assabentat de la resolució 
següent:

Identificació de l’expedient

Expedient núm. 12/2013 relatiu a la presentació al Ple de l’Ajuntament dels 
informes de Tresoreria sobre el compliment de la legislació en matèria de 
morositat corresponents a l’any 2013.

DICTAMEN
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Antecedents 

La Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’establien mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials va incorporar el que es 
disposava a la Directiva 2000/35/CE del Parlament Europeu i del Consell. 

Cinc anys després de l’entrada en vigor de la Llei 3/2004, va esdevenir 
necessari adaptar la legislació als canvis que s’han produït en l’entorn 
econòmic.  En aquest sentit, la Llei 15/2010, de 5 de juliol, modificava l’anterior 
legislació tant en l’àmbit de la morositat per a operacions comercials entre 
empreses espanyoles com en el sector públic. 

Concretament, per a les administracions públiques es van reduir els terminis de 
pagament a un màxim de trenta dies a partir de l’1 de gener de 2013. 

Així mateix, les administracions públiques estan obligades a presentar un 
informe trimestral sobre el compliment dels terminis previstos en la legislació 
per al pagament de les obligacions de cada Entitat Local que ha d’incloure 
necessàriament el número i quantitat global de les obligacions de les quals 
s’estigui incomplint el termini. 

L’informe que es presenta correspon al primer trimestre de l’any 2013 i inclou la 
informació preceptiva separada en cinc apartats: 

a) Pagaments realitzats en el trimestre 

b) Interessos de demora pagats en el període 

c) Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del 
trimestre. 

d) Factures o documents justificatius que al final del trimestre, hagin 
transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació en el registre de 
factures i no s’hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement de 
l’obligació 

e) Informe resum per a Tutela financera dels Ens Locals de la Generalitat de 
Catalunya. 

De les dades que consten en aquests estats se n’extreuen les següents 
conclusions: 

 El període mitjà de pagament ha disminuït respecte al darrer trimestre de 
l’any 2012.   La manca de tensions de tresoreria ha estat un aspecte clau en 
aquesta reducció.  Cal destacar, no obstant això, que aquest indicador es 
troba lleugerament per sobre del termini legal que, pel 2013, ja és de 30 
dies des de l’entrada dels documents. 
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 Si s’observa l’evolució dels pagaments en import absolut realitzats en el 
trimestre en comparació amb els del trimestre passat, es constata una 
disminució important en els pagaments de documents que han excedit el 
termini legal.  En termes percentuals, el valor econòmic dels pagaments del 
darrer trimestre que havien excedit aquest termini suposaven un 74,01 % 
del total i, en canvi, aquest primer trimestre de 2013, els pagaments fora de 
termini són un 29,93 % del total dels pagaments realitzats. 

 A finals d’aquest primer trimestre de 2013, hi havia 29 documents 
pendents de pagament que havien sobrepassat el termini legal de 30 dies.   
Dins d’aquest grup de factures s’hi distingeixen dos grups clars: 

- Factures que porten endarrerides molt de temps i que no han 
resolt la seva situació.

- Factures que no s’han pogut aprovar a temps vist que calia 
tramitar una modificació pressupostària per dotar de crèdit les 
aplicacions a les que calia aplicar-les. 

Aquestes factures són les que eleven el període mitjà del pendent de pagament 
excedit dels 178,41 dies del passat trimestre als 303,22 del present i 
penalitzen, així mateix, el període mitjà del pendent de pagament total fins als 
86,09 dies.

Aquesta informació ha de ser tramesa al Ministeri d’Economia i al Departament 
d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya vist que l’Estatut 
d’Autonomia li atribueix la tutela financera de les entitats locals territorials. 

Fonaments de dret 

Directiva 2000/35/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 29 de juny de 
2000, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials. 

Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials. 

Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004. 

Resolució de la Generalitat de Catalunya ECO/1406/2011, d’1 de juny, per la 
qual es modifiquen els annexos de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre 
procediments en matèria de tutela financera dels ens locals. 
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Conclusions 

Per tal de donar compliment a la legislació vigent, l’Ajuntament de Caldes de 
Montbui ha de presentar al Ple de la Corporació informes de tresoreria 
trimestrals sobre el compliment de la legislació en  matèria de morositat així 
com transmetre’ls al Ministeri d’Economia i al Departament d’Economia i 
Coneixement de la Generalitat de Catalunya. 

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 

Primer.  Donar compte al Ple dels informes de tresoreria corresponents al 
primer trimestre de l’any 2013 que consten en l’expedient, sobre el compliment 
dels terminis previstos en la Llei 15/2010 per al pagament de les obligacions de 
les Entitats Locals. 

Segon. Trametre els esmentats informes al Ministeri d’Economia i al 
Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. 

8. MOCIONS 

Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Avui en tenim cinc, les dues primeres són referents a la mateixa problemàtica, 
per tant, els proposo que les tractem conjuntament si els hi sembla bé. Llegiré 
les dues mocions, passaré la paraula als grups i els demano un posicionament 
de cada grup sobre les dues mocions.”

8.1. MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC I D’ICV-
EUIA SOBRE EL TANCAMENT DEL SERVEI D’URGÈNCIES NOCTURNES 
AL CAP. 

L’alcalde llegeix literalment la moció. 

No hi ha intervencions ja que les intervencions es realitzen en el següent punt. 

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta dels presents 
[10 abstencions dels membres del grup municipal d’ERC (10); 3 vots en contra 
de CIU (3); i 4 vots favorables del PSC (2); del PPC (1); i d’ICV-EUiA (1)], 
ACORDA aprovar la moció, essent aquesta la següent: 
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El passat dia 2 d’abril es va produir el tancament del servei d’urgències 
nocturnes del CAP de Caldes de Montbui, que afecta a la prestació del servei 
als municipis de Caldes de Montbui, Sant Feliu de Codines, Gallifa i Palau-
Solità i Plegamans. 

La decisió de tancar un servei que forma part del paquet de drets sobre els 
quals es sosté l’estat del benestar al nostre país, és un atemptat més en contra 
de la sanitat pública, una altra ofensiva d’un govern de la Generalitat de 
Catalunya que pretén privatitzar tots els serveis públics i empobrir, encara més, 
la seva població. 

El tancament del servei d’urgències nocturnes s’emmarca dins del nou model 
d’atenció continuada implantat l’any 2011, i que té com a objectiu la reducció de 
la despesa econòmica del pressupost de la sanitat, ja que es deriven les 
consultes al número de telèfon 061 CatSalut Respon, des del qual es fa una 
selecció depenent del tipus de trucada. 

Mesurar un servei públic sanitari en termes de números i xifres és un argument 
més d’una política neoliberal del govern de la Generalitat de Catalunya regida 
per un grup de polítics que ha decidit posar preu a la salut de les persones, fet 
que evidencia la manca de capacitat d’aquest grup per a prendre decisions i 
governar tota una nació. 

Nosaltres entenem que l’accés al CAP de Caldes de Montbui és necessari 
també en la franja nocturna, i que no es pot tancar basant-se en unes 
estadístiques que, d’altra banda, són interpretades de manera tendenciosa, 
interessada i que falsegen el número de casos reals d’urgències, ja que només 
inclouen les trucades al 061, i que res tenen a veure amb les necessitats reals 
de les persones dels quatre municipis afectats per aquesta mesura. 

Per tot això, ens neguem a romandre impassibles veient com ens desmantellen 
els serveis pels quals la classe treballadora d’aquest país ha lluitat tant. 
Entenem que s’estan fent passos enrere i que hem de ser constants en la lluita 
pel ple assoliment dels drets socials espoliats a la ciutadania. 

Instem també als diversos Ajuntaments, com administracions més properes, 
que es manifestin en contra de la mesura aplicada per la Generalitat i que 
actuïn en conseqüència, proposant al ple de l’Ajuntament de Caldes de Montbui 
que acordi: 

1. Una declaració institucional d’aquest Ajuntament mitjançant la qual es 
palesi que l’Ajuntament de Caldes de Montbui, en representació dels 
habitants del municipi, s’oposa al tancament del servei d’urgències 
nocturnes del CAP de Caldes, i que en conseqüència demana que 
aquest servei es reobri, amb efectes immediatament posteriors a 
l’aprovació d’aquesta moció al ple. 
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2. Que els regidors i regidores de Caldes de Montbui treballin en aquesta 
línia, participant en les assemblees ciutadanes que s’estan duent a 
terme al CAP des del passat dia 2 d’abril, apostant pel treball en 
comissions i recolzant presencialment la tancada a les nits a l’espai del 
CAP de Caldes de Montbui.

3. Que s’exigeixi al Parlament de Catalunya la reobertura immediata del 
servei d’urgències nocturnes, la salut de la gent no pot esperar a que 
s’evidenciï que cal reobrir el servei, doncs no s’entenen quins 
paràmetres o realitats calen per evidenciar que les persones necessitem 
un punt sanitari de referència, les nostres vides no són un negoci. La 
sanitat pública no es pot posar a prova d’aquesta manera. 

4. En funció del punt número 3, establir un termini no superior a un mes per 
a dur a terme aquesta reclamació al Parlament català. 

5. Reclamar un compromís legal que validi aquesta decisió perquè sigui 
una mesura permanent, que no depengui del color polític governant de 
torn.

6. Que aquest Ajuntament prioritzi la reobertura del servei presencial 
d’atenció continuada nocturna al CAP de Caldes, i que hi destini tots els 
recursos humans, legals i pressupostaris que es considerin necessaris 
per a la reobertura del servei. La decisió sobre quines mesures caldrà 
adoptar les prendrà l’Ajuntament de Caldes de Montbui conjuntament 
amb les habitants de Caldes de Montbui, en l’espai assembleari ciutadà 
que té lloc cada dia al CAP de Caldes de Montbui. 

7. Demanar la dimissió de Boi Ruiz i Garcia com a parlamentari català i 
conseqüentment, la seva renúncia al sou i al càrrec de conseller de 
Sanitat, doncs la seva gestió fa evident que no està vetllant pel títol que 
ostenta, sinó que el rebaixa i el denigra, apostant per un sistema sanitari 
que vulnera el dret de les persones a ser ateses al seu ABS de 
referència.

8. Traslladar aquests acords als diferents grups parlamentaris i a la Mesa 
del Parlament de Catalunya perquè es donin per assabentats i facin les 
gestions necessàries per a respectar la decisió acordada en aquest ple 
municipal.

8.2. MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC I DE CIU 

SOBRE LA REORDENACIÓ DE LES URGÈNCIES NOCTURNES A L’ÀREA 
BÀSICA DE SALUT DE CALDES DE MONTBUI I EN DEFENSA DEL 
SISTEMA PÚBLIC DE SALUT. 

L’alcalde llegeix literalment la moció. 

Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Bé, com sempre que es tracta de mocions, passaré la paraula als grups que 
les han presentat. En primer lloc passaré la paraula al Partit dels Socialistes de 
Catalunya, senyora Coll” 
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Pren la paraula la senyora Coll: 
“Gràcies, bona tarda, bé, segurament al tractar les dues mocions alhora, serà 
més fàcil, no? Avui en el plenari es presenten dues mocions oposades, una 
moció que va en contra del tancament i una altra que la recolza. Doncs aquí 
veurem quines són les postures. 
Si bé en el contingut de la moció que la recolza hi ha punts que hi podria estar 
d’acord, punts que parlen de control, d’avaluació, de transparència, això no és 
una petició, això és una obligació per part de l’administració, el portar un 
control, una avaluació i ser transparent en la gestió dels recursos públics, per 
tant entenem que això ja va implícit en la pròpia gestió. 
Nosaltres per descomptat votarem a favor de la primera moció, que va en 
contra del tancament de les urgències nocturnes i votarem en contra de la 
moció que la recolza, que recolza aquest tancament. 
Segurament el redactat d’aquesta moció que avui votarem a favor no seria el 
que nosaltres haguéssim fet si l’haguéssim presentat com a grup municipal, 
però sabem el treball que hi ha darrera i la lluita que hi ha per part de la 
plataforma “Caldes en Lluita” i del treball que estan fent i per això no hem 
volgut tocar cap coma del que van proposar en aquest text. Per aquest motiu 
votarem a favor i  l’altra en contra, gràcies.” 

Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“Molt bé, doncs una mica el mateix. Per respectar la moció que presenteu 
vosaltres, hi ha coses que són interessants, que estan bé, però que són les que 
marca la Llei, no? Altres coses que denoten una acceptació de les decisions 
preses a Barcelona per la Generalitat sense més, si, posant-hi uns controls, un 
seguiment que no està clar com es podrà fer efectivament. 
L’altra moció presentada per la ciutadania a través de la plataforma de “Caldes 
en Lluita” exigeix més, exigeix més, per què? Perquè d’entrada no fa una 
valoració economista del servei d’urgències. Per tant,  ja estem parlant de dos 
paràmetres totalment diferents. 
Els motius que la Generalitat a fet servir per dir que es tancaven les urgències 
són econòmics, perquè estem en un moment de crisi, que hem de retallar, hem 
de millorar serveis i amb l’eufemisme de millorar serveis fan, porten a terme la 
retallada econòmica.
Evidentment quan tu retalles una cosa per qüestions econòmiques difícilment 
pots intentar entendre que hi haurà una millora de servei. Si anem a analitzar 
una mica més enllà, veiem que per tenir un servei similar al que es tenia amb 
les urgències obertes a Caldes, les dotacions que s’haurien de posar en marxa 
sense haver-ho calculat, ens fa l’efecte que serien tan costoses o més que no 
pas mantenir el CAP obert. 

Per altra banda, tancant el CAP es situen diversos punts a l’ABS més enllà dels 
30 minuts que la Llei obliga que hi hagi entre la casa més distant del poble fins 
el lloc d’assistència. Si pensem en l’última casa de Gallifa o potser amb totes 
les de Gallifa. Però no cal anar tan lluny, si pensem amb qualsevol casa de 
Sant Sebastià o de El Farell segurament ningú de nosaltres s’atreviria a anar 
amb menys de mitja hora fins a Granollers, i més portant algú malalt al cotxe.
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Per tant, ja s’està incomplint la pròpia normativa i aquesta, aquesta 
precisament, és una de les raons que ha donat la raó a un poble que 
s’anomena Tembleque que no els hi va tremolar el pols d’anar en contra del 
seu propi partit, doncs l’alcalde és del PP, i han aconseguit mantenir les 
urgències obertes en aquell poble. 
Però hi ha més, hi ha més perquè defensant les urgències nocturnes, no 
solsament s’està defensant les urgències nocturnes en aquest ABS sinó que 
s’està defensant un model de salut públic i universal. S’està defensant coses 
que ja hem anat perdent, recordeu que en aquest poble ja vam perdre bona 
part del servei de ginecologia amb els mateixos arguments d’una millora, una 
reestructuració. En aquell moment vam tenir les mateixes actituds pràcticament 
dels diferents partits que hi ha en aquest Ajuntament i ara poder dir que el 
servei de ginecologia no és el mateix que feia un temps.
Ara ens passa el mateix amb les urgències i ja estan anunciant a Caldes o a 
altres pobles de l’ABS tancaments, no ja nocturns sinó en èpoques estivals, 
durant les tardes, etc.
Poc a poc s’està fent amb la sanitat allò que alguns neguen, però que jo 
considero que és un pla ideat i preconcebut i que es va portant a terme d’una 
manera accelerada. Els ciutadans, per tal de tenir una bona assistència 
mèdica, cosa que sempre desitgem i volem, pels nostres fills i pels nostres 
pares, anem optant, poc a poc, per serveis privats.
Per tant, denuncio de nou que darrera tot això hi ha una privatització 
sistemàtica dels serveis sanitaris i d’altres com l’educatiu i social de Catalunya. 
Però en aquests moments estem parlant de la salut. 
Per tant, recolzo totalment la moció que presenta la ciutadania de Caldes, 
perquè la presenta la ciutadania, perquè participo del seu contingut i perquè 
crec que com deia fa un moment, no solsament estem defensant les urgències 
de Caldes, sinó un model determinat de sanitat a Catalunya.” 

Pren la paraula la senyora Taulats: 
“D’acord, moltes gràcies, abans de començar vull dir que a l’anterior Ple ja 
varem manifestar que en relació amb aquesta qüestió concreta del nou servei 
d’urgències nocturnes que s’està oferint actualment, sí que consideràvem que 
s’havia de posar en consideració l’oportunitat de millora que podia donar aquest 
servei. Així mateix en algunes altres qüestions que es decideixen, no hi estem 
d’acord, i per exemple el senyor Olóndriz ha esmentat el tema del servei de 
ginecologia i podria ser altres especialistes en què vostè ha manifestat postures 
del nostre grup municipal, en tot cas la nostra seria la contraria, de si portar 
més serveis especialistes al cap de Caldes perquè considerem que això sí que 
és clarament una millora de servei. També creiem que en la situació en la qual 
ens estem trobant actualment, l’Hospital de Granollers està saturat, ja ho 
estava abans i ara ho està més i, per tant, segurament també cal que fem 
esforços per millorar els recursos que aportem a l’Hospital de Granollers 
perquè pugui atendre adequadament totes aquestes urgències. 
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Però pel que fa en concret al tancament en horari nocturn, de les 12 de la nit a 
les 8 del matí, continuem considerant que és una bona opció i una millora 
important a tenir en compte o com a mínim a valorar-la. 
També voldríem manifestar que en algun moment de la moció, sobretot a la 
primera que s’ha llegit, es fa esment al que s’anomenen els drets socials. És 
molt important que tinguem en compte i, en aquest sentit ens agradaria  agrair 
l’esforç que fan les persones que estan a la plataforma, que realment sí que és 
veritat que el manteniment dels drets socials no només els drets socials sinó 
també els reconeixements dels drets de les dones o també les millores que hi 
ha hagut en l’àmbit del medi ambient es deuen a l’esforç i a la lluita que fan 
persones particulars, i els voldria manifestar que també els regidors estem aquí 
per defensar els interessos de les persones i que, per tant, també des de la 
nostra responsabilitat de servidors públics intentem defensar els interessos de 
les persones. 
Pel que fa al contingut de les mocions, vam rebre la seva moció el passat 
dimecres o el passat dimarts i el mateix dimarts es va portar a la Comissió 
Informativa per part del PSC i d’Iniciativa. En aquell moment ja vam manifestar 
que pel que fa al contingut en relació amb la valoració que fan d’aquest 
tancament podríem no tenir grans discrepàncies, però sí que varem manifestar 
als grups que la presentaven, que no estàvem d’acord amb el contingut polític 
que presenta aquesta moció.
Atenen això, varem manifestar -els dos partits- que s’eliminés de la moció 
l’acord número 7 que demana la dimissió del Conseller. Considerem que en 
aquest moment en què no s’ha avaluat les bondats o maldats d’aquest canvi, 
demanar la dimissió del Conseller és més una actitud política que una actitud 
de defensa dels drets socials. I per tant en relació amb aquest contingut no hi 
estàvem d’acord. 
Per posar-ho de manifest varem respondre al missatge de correu que vostès 
ens van enviar, no sé exactament, perquè és una llista de correu electrònic en 
relació amb aquest punt, ho vam fer el dilluns al vespre i vam demanar si es 
podia tenir en consideració la retirada d’aquest acord número 7. A dia d’avui no 
hem rebut cap resposta. No sabem si no hem rebut  resposta perquè la posició 
que tenen és que no el volen retirar o senzillament que no estan disposats a 
parlar amb tots els grups polítics d’aquest Ajuntament. En tot cas, degut a 
aquesta situació la nostra posició en relació amb això serà contraria, i 
haguéssim agraït com a mínim alguna resposta. 
Pel que fa a l’altre text de la moció, a l’altra moció, sí que hem de manifestar 
que igual que ens vam comprometre en l’anterior Ple a respondre preguntes 
que va fer la ciutadania, hem estat fent un seguiment de quina és la situació 
actual del servei, quina és l’activitat que hi ha hagut d’atenció domiciliaria. 
Tenim dades del dia a dia de totes les atencions que hi ha hagut i poble a 
poble, i en principi la idea és continuar-ho fent i, a més a més, atendre a totes 
les qüestions, preguntes i dubtes que hi hagi en relació amb aquesta qüestió.  
En algun moment, no és gaire generalitzat, però a qualsevol persona que ens 
hem trobat pel carrer que ens ha volgut preguntar, plantejar dubtes i problemes 
que suposa aquest canvi, hem intentat atendre i parlar amb ells. Continuem 
estant totalment a la seva disposició, gràcies.” 
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Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, per Esquerra Republicana de Catalunya faré jo mateix el 
posicionament. De fet el posicionament serà coherent amb l’argumentari que 
hem estat utilitzant des del primer dia, perquè entenem que la coherència en 
política hauria de ser un valor, tot i que no sempre es practica aquesta 
coherència perquè grups que fa un moment acaben d’afirmar que una moció 
dóna recolzament al tancament i l’altre no, són el mateix grup al qual pertany la 
exconsellera que va començar a iniciar aquesta reordenació de les urgències 
nocturnes -la senyora Geli-. Per tant, amb el pas del temps n’hi ha que canvien 
d’opinió i això és una actitud absolutament respectable, però de tant en tant cal 
posar-ho sobre la taula. 
Creiem també que hauríem entre tots d’intentar distingir una cosa molt bàsica, 
no és el mateix que tanquin el CAP a les nits, que això s’ha produït 
efectivament des del dia 2 d’abril, de 12 de la nit a 8 del matí, no és el mateix 
afirmar això que afirmar que ens han tancat les urgències. Perquè si s’afirma 
que ens han tancat les urgències, podem estar generant un alarmisme 
innecessari entre la població. Les urgències no han tancat, el sistema de 
urgències s’ha remodelat i hem de veure serenament i amb dades quin és el 
resultat d’aquesta remodelació. 
A dia d’avui, és cert que disposem de poques dades. Nosaltres hem demanat 
reiteradament als responsables del Departament que ens vagin facilitant les 
dades d’aquest canvi de servei, encara només disposem del nombre 
d’atencions que ha fet l’equip d’atenció domiciliaria en aquestes tres primeres 
setmanes de remodelació del servei. Concretament en tres setmanes s’han 
produït sis atencions al nostre municipi. Aquesta dada per si sola no diu gairebé 
res, perquè hem de saber o hem de posar en context en relació amb quantes 
trucades s’han fet al 061? Aquestes atencions al cap de quan temps s’ha fet? 
Amb quin nivell de qualitat? Quina qualitat assistencial s’ha donat?
Per tant, seguirem reclamant les dades que ens permetin  fer aquesta 
avaluació objectiva, mesurable, que ens permeti posicionar-nos sobre si 
realment hi ha hagut passes enrere en l’atenció sanitària nocturna. I sobre tot, 
sobre tot que no hi hagi desatenció a les persones que realment necessitin 
atenció sanitària nocturna. 
Per què demano que es distingeixi el tancament del CAP durant aquestes vuit 
hores a la nit, de la remodelació del servei? Perquè la remodelació que hi ha 
hagut consisteix en donar més pes o donar més prioritats en un principi a 
l’atenció telefònica, i a partir de l’atenció que es faci via telefònica, via 061, 
derivar els casos o bé al servei d’urgències. Per tant, ambulàncies, que això no 
ha canviat res, continua havent-hi els mateixos recursos. O bé els equips 
d’atenció domiciliaria que tenim tres equips a la nostra ABS que es desplacen 
per les diferents zones d’actuació dels CAP tancats. Recordar que el nostre no 
és l’únic CAP tancat, també el mateix dia van tancar els CAP de La Garriga  i 
de Lliça d’Amunt i, per tant, tenim aquests tres equips cobrint aquesta zona. 
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Per tant, necessitem més dades i més temps per fer una avaluació objectiva 
d’aquest servei. En qualsevol cas crec que la segona moció que s’ha llegit, 
deixa molt clar que si hi ha aquesta regressió, si queden persones desateses 
per culpa o a causa d’aquesta remodelació del servei, serem els primers a 
exigir que es faci un pas enrere i que es torni a obrir el CAP durant la nit. 
Per tant, ja ho veuen, no hi ha res de nou en el nostre posicionament, seguim 
demanant serenitat, seguim demanant temps i seguim demanant dades. Per 
tant quan tinguem tot això podrem fer una valoració amb molta més base que la 
que podríem fer fins aquest moment. 
Com a conseqüència d’això, el nostre grup municipal s’abstindrà de la primera 
votació i votarà a favor de la segona moció. 
Senyora Romano, si us plau.” 

Pren la paraula la senyora Romano: 
“Bé, bon vespre de nou. D’entrada és una mica lamentable que haguem de 
presentar dues mocions, una per part de grups polítics i l’altre per part de la 
ciutadania, perquè és un tema que hauríem de poder arribar a un consens i 
presentar una moció unificada. 
Dit això, primer de tot demanar disculpes a la plataforma perquè per qüestions 
personals i de correu electrònic i de trasllats de vivenda, no m’he pogut posar 
en contacte amb vosaltres, però això no vol dir que no estigui seguint els 
vostres moviments i les vostres assemblees, i més o menys el que es va fent, 
no?
Bé, dit això, pel que fa a la moció que ens presenta Esquerra Republicana i 
Convergència i Unió, jo vaig tenir una trucada amb el regidor senyor Vicenç 
Personat, dient-li i comentant conjuntament que aquesta moció que 
presentaven el partit de Convergència i Unió i Esquerra Republicana, potser 
nosaltres hi podríem estar en algunes coses d’acord, però en allò que no 
podíem estar d’acord és en el punt 9 que ha llegit el senyor alcalde en la qual 
es parla de l’espoli fiscal. Simplement nosaltres vam demanar que aquest punt 
o es canvies la seva tipologia, es digués d’una altra manera, o es retirés i que 
podríem trobar el nostre consens. Evidentment a dia d’avui encara no hem 
rebut aquesta resposta ni per part de Convergència, ni per part d’Esquerra 
Republicana.
El que ens queda molt palès i molt clar és que aquests grups de consens de 
poble en volen molt poc. 
Per tant, dit això, des del Partit Popular el nostre posicionament de vot serà 
l’abstenció en la moció número dos d’Esquerra i Convergència i Unió, perquè 
nosaltres creiem que el seu text podria ser assumible per tots els partits del 
plenari, i sobre la moció primera, en aquest cas nosaltres votarem 
afirmativament, simplement perquè no podem posar pals a les rodes de la 
ciutadania de Caldes i la seva veu per a nosaltres és important, moltes 
gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé doncs, passem a la votació.”           
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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 vots en contra del PSC (2) i d’ICV-EUiA (1); i 1 abstenció del PPC (1)], 
ACORDA aprovar la moció, essent aquesta la següent: 

El Departament de Salut ha fet efectiu el tancament del servei d’urgències 
nocturnes del CAP de Caldes de Montbui el proppassat 2 d’abril i la 
reordenació del model de l’atenció urgent en aquesta Àrea Bàsica de Salut 
(ABS), que a més de Caldes de Montbui inclou els municipis de Sant Feliu de 
Codines i Gallifa, amb una població agregada d’aproximadament 25.000 
habitants.

Així, de 00.00h a 8.00h del matí, amb l’actual model les persones que 
necessitin ser ateses per una urgència que no precisi anar a l’hospital de 
referència, en el nostre cas Granollers, en lloc de desplaçar-se al centre 
d’atenció primària hauran de trucar al Servei d’Emergències Mèdiques-061. 
Aquest servei, després de fer via telefònica un cribatge de la demanda, 
mobilitzarà un equip d’atenció domiciliària que es desplaçarà al seu domicili. 
Els equips d’atenció domiciliària encapçalats pels professionals sanitaris 
portaran un cotxe amb conductor, desfibril·lador i ordinador amb connexió a la 
història clínica del pacient per tal de ser més eficients. 

Malgrat que els ajuntaments no disposen de competències pròpies sobre el 
sistema de salut, si que és obligació nostra vetllar per la qualitat, universalitat,  
gratuïtat i accessibilitat de l’assistència sanitària pública i perquè la nostra 
població no quedi en cap moment desatesa.  
 
Per tots aquests motius, l’Ajuntament de Caldes de Montbui acorda: 

1. Instar a la Generalitat de Catalunya que garanteixi l’atenció sanitària 
continuada i l’assistència amb transport sanitari urgent a Caldes de 
Montbui.

2. Instar al Departament de Salut que, conjuntament amb els ajuntaments 
afectats, estableixi un sistema de control i monitoratge del canvi de 
servei d’atenció mèdica nocturna a l’ABS de Caldes de Montbui que 
permeti dur a terme una avaluació qualitativa periòdica i en base a 
dades objectives dels resultats de la reordenació d’aquest servei.

3. Instar al Departament de Salut que faciliti a l’Ajuntament i a la població 
en general les dades necessàries per poder dur a terme aquesta anàlisi, 
com ara nombre de trucades al 061, nombre de derivacions a urgències, 
intervencions dels equips d’atenció domiciliària, temps de resposta i 
qualitat de l’atenció, etc.
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4. Instar al Departament de Salut que, en cas que els resultats evidenciïn 
una disminució real en la garantia de la qualitat del servei públic i 
universal de salut, o una desatenció de la població, faci reversible aquest 
canvi de model, tot retornant a l'obertura permanent del CAP de Caldes 
de Montbui.

5. Instar al Departament de Salut que garanteixi que l’ABS de Caldes de 
Montbui disposi dels mitjans humans i materials necessaris per garantir 
el desplaçament dels professionals sanitaris al domicili amb un temps de 
resposta adequat a les necessitats i les demandes reals de la població. 

6. Defensar el sistema públic de salut com a conquesta i pilar bàsic del 
nostre model de benestar i rebutjar aquelles actuacions que, en part o 
totalment, tinguin com a resultat la privatització del sistema públic de 
salut.

7. Instar la Generalitat de Catalunya a garantir la universalitat efectiva de 
l’atenció sanitària i l’accessibilitat al sistema sanitari a tots els ciutadans 
empadronats a Catalunya. 

8. Reconèixer la feina dels professionals sanitaris del nostre país, i en 
especial de la nostra ABS, per la seva lloable tasca en un context de 
dificultats pressupostàries que els exigeix esforços notables.  

9. Posar de manifest que l’espoli fiscal i els incompliments reiterats dels 
governs espanyols vers Catalunya aboquen el nostre país a una situació 
de precarietat financera que acaba repercutint negativament en els 
serveis públics essencials, com ara el nostre sistema de salut. Aquesta 
situació es podria revertir disposant d’un Estat propi que gestioni tots els 
recursos que genera la nostra economia en funció de les necessitats 
reals de la nostra gent.

10. Comunicar aquesta resolució al Departament de Salut de la Generalitat 
de Catalunya, als Ajuntaments de Sant Feliu de Codines i Gallifa, als 
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i a la direcció del CAP 
de Caldes de Montbui.
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8.3. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC SOBRE LES 
PARTICIPACIONS PREFERENTS. 

L’alcalde llegeix literalment la moció. 

Pren la paraula el senyor alcalde: 
“La presentada el grup Socialista, per tant, té la paraula la senyora Coll.” 

Pren la paraula la senyora Coll: 
“Moltes gràcies, bé, com ja s’ha dit, el passat 22 de març el Consell de 
Ministres va aprovar el Real Decret Llei el 6/2013 de protecció, ho interpreten 
com volen, els titulars de determinats productes d’estalvi, inversió i altres 
mesures de tipus financer. El mateix dia el Fons de Reestructuració Ordenada 
Bancària el FROB aprovava el full de ruta pel bescanvi de les participacions 
preferents i deute subordinat, de bancs nacionalitzats o que requereixin 
d’ajudes públiques, en accions d’aquestes entitats. Molts d’aquests productes 
financers han estat comercialitzats de forma enganyosa, entre petits 
estalviadors. A dia d’avui, ja s’ha dit, són més de 300.000 persones les que 
continuen atrapades en el laberint de les preferents i gairebé totes d’entitats 
nacionalitzades.  
Les decisions preses el passat 22 de març tenen per objectiu posar un punt i 
final. “Bé, deixem-ho aquí, el problema s’ha acabat”. Però el que fan en realitat 
és causar sobre les persones estafades un enorme perjudici econòmic. Es 
tracta d’una resposta injusta, ja que a més de ser enganyats, els estalviadors 
hauran de com diu la pròpia moció “contribuir en el sanejament dels mateixos 
bancs que els van enganyar.” 
La moció per rebutja aquestes mesures preses pel govern, entenen que 
suposen quantioses quitances a les persones que van subscriure les 
participacions preferents i deutes subordinats. Tan mateix insta que es 
suspengui l’operació de bescanvi per accions. Finalment demana encarregar a 
la Comissió Nacional de Valors una auditoria per revisar la idoneïtat de titulars 
de preferents i de deutes subordinats per tal de detectar l’engany que hi va 
haver a la seva comercialització. 
Bé, tot el que està passant no és més que la continuïtat de salvar bancs i 
oblidar-se de les persones, no? 
Nosaltres el que volem demanar és que es salvin les persones i no els bancs.” 

Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, ara passarem la paraula a la resta de grups, de major a menor 
representació, senyor Pineda.” 
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Pren la paraula el senyor Pineda: 
“Moltes gràcies senyor alcalde. Bon vespre a tots. L’escàndol de les 
participacions preferents és un reflex inapel·lable de la greu crisi financera que 
està vivint el nostre país. Mentre el ciutadà veu com es rescaten els bancs, 
molts estalviadors poden perdre els diners que han anat aplegant al llarg de la 
seva vida.
S’han detectat molts casos en els quals no es va informar de les 
característiques del producte, ni dels seus riscos, ni de l’escassa o nul·la 
liquiditat i el caràcter perpetu del producte. 
Es van contractar moltes participacions preferents, sota l’aparença de dipòsit, 
però amb una rendibilitat superior. I això, tenint en compte que qui t’oferia 
aquesta ganga era un home de confiança, el teu banquer de tota la vida que 
t’oferia una rendibilitat que fins i tot podia arribar a triplicar l’actual. 
S’ha abusat de la bona fe de molts clients que entenien que la proximitat del 
personal de l’oficina era una garantia prou gran per invertir en aquests 
productes. Un cop els estalviadors han volgut recuperar els seus diners, els 
seus fons dipositats, s’han trobat amb que el caràcter perpetu del producte, del 
qual no en van ser avisats, impedia la liquiditat d’aquest, a no ser que es 
traspassés a un mercat secundari, on el principal comprador i pràcticament 
l’únic, era l’entitat emissora, amb la conseqüència que és qui marca el preu de 
venda i acaba estant llavors molt per sota de l’inicial.  
A més hem de tenir en compte la insuficiència de les alternatives ofertes per les 
entitats financeres als mateixos afectats. Les denuncies realitzades per les 
associacions d’usuaris, els organismes supervisors han aconseguit que la 
mateixa Comissió Nacional del Mercat de Valors i el propi Banc d’Espanya 
reconegués l’abús i la incorrecció de les pràctiques realitzades, però en cap cas 
hi ha hagut accions correctores que fossin suficients. 
Amb això ens podem plantejar que cal un nou plantejament seriós del model 
financer actual, on l’ambició no hauria de superar l’ètica i on l’administració 
tampoc tanqués els ulls davant de certes pràctiques abusives. 
Des del grup municipal d’Esquerra Republicana compartim el text d’aquesta 
moció, ja que és un tema que ens preocupa, tant és així que hem parlat amb el 
col·legi d’advocats dels Vallès Oriental per impulsar un servei d’assessoria 
jurídica pels clients afectats per les participacions preferents aquí a Caldes de 
Montbui. Estem en converses per a veure si aquesta iniciativa es pot arribar a 
concretar, i d’aconseguir-ho seríem un cop més pioners en aquest Ajuntament. 
Dit això, votarem a favor d’aquesta moció.” 

Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Molt bé, moltes gràcies, crec que tant el text de la moció com les intervencions 
que ens han precedit ja posen de manifest clarament les bondats d’aquesta 
moció. Nosaltres sí que voldríem reiterar i emfatitzar la importància que es 
depurin responsabilitats, si no es depuren responsabilitats en relació amb 
aquesta estafa i molts altres temes, és molt difícil que la societat retorni la 
confiança en els seus representants polítics, judicials, etc.



34

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

Voldríem afegir també en relació amb el que ha esmentat el regidor senyor 
Pineda, que podríem tenir, també tenir com a referent l’Ajuntament de Mataró 
que a més a més de donar suport i assessorament als ciutadans de Mataró, ha 
creat un registre d’afectats de les participacions preferents perquè d’aquesta 
manera es poden treballar de manera conjunta tot el que serien les situacions 
individuals dels ciutadans i es puguin enviar de manera conjunta. Com més 
identifiquem afectats i més s’uneixin els afectats, més fàcil serà denunciar 
aquestes situacions i depurar responsabilitats.  
En tot cas només a títol d’anècdota el que no compartim gratament de la moció 
és instar al Govern espanyol. És cert que de moment toca, a més, i menys 
instar-lo en relació amb coses que sobretot parlen més del futur que no pas del 
passat i del mal que s’ha fet i tant de bo no haguem mai més d’instar al Govern 
espanyol a res més perquè tinguem el nostre propi estat i les nostres pròpies 
Lleis, gràcies.” 

Pren la paraula la senyora Romano: 
“Bé, en aquest cas com vostè sap, les mocions que no són estrictament 
municipals -no vol dir que no hi hagi gent afectada a Caldes- no les entrem a 
valorar, per tant, el nostre vot serà l’abstenció, gràcies.” 

Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“Sí, aquest matí quan em llevava sentia per la radio una notícia que a 
Catalunya hi ha gairebé un milió d’aturats, i després una noticia que a la resta 
d’Espanya o tot Espanya el nombre d’aturats era de sis milions. A continuació 
una altra noticia parlava dels beneficis bancaris obtinguts l’any passat per 
diferents bancs i per un moment, suposo perquè m’estava despertant, he 
pensat: “mira que bé, els nostres bancs públics destinaran aquests beneficis a 
pal·liar la crisi que estan vivint sis milions de persones de l’Estat”. Ha durat 
pocs segons, perquè la dutxa és freda i perquè la realitat és dura, però els 
bancs ens estan robant des de fa molts anys. El món financer està robant a la 
ciutadania els seus drets i les seves... i amb operacions com aquesta de les 
preferents es posa en evidència d’una manera flagrant. Per tant, sense afegir 
res més a la moció, m’adhereixo totalment i votaré a favor.” 

Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, doncs fets els posicionaments, passarem a la votació de la moció.”

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  dels presents 
[16 vots favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); de CIU 
(3); del PSC (2) i d’ICV-EUiA (1); i 1 abstenció del PPC (1)], ACORDA aprovar 
la moció, essent aquesta la següent: 

El passat dia 22 de Març, el Consell de Ministres va aprovar el Reial Decret-Llei 
6/2013 de protecció als titulars de determinats productes d’estalvi i inversió i 
altres mesures de tipus financer. També, el mateix dia, el FROB va aprovar els 
fulls de ruta per al bescanvi de les participacions preferents i deute subordinat, 
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de bancs nacionalitzats o que requereixin d’ajudes públiques, en accions 
d’aquestes entitats. 
Encara resten vius més de 8.000 milions d’euros en aquests productes híbrids i 
complexes. Molts d’aquests productes financers van ser comercialitzats de 
forma enganyosa entre petits estalviadors. Són unes 300.000 famílies les que 
continuen atrapades en el laberint de les preferents, gairebé totes en entitats 
bancàries nacionalitzades com són: Bankia, Novagalicia Banco i Catalunya 
Banc. Ha estat molt el patiment, la lluita i l’esperança per a que es donés una 
solució justa a aquest problema,  que ha malmès greument la credibilitat del 
nostre sistema financer entre els estalviadors i els mercats financers. 
Les decisions preses el passat dia 22 de Març, tenen per objectiu posar punt i 
final al problema carregant i causant sobre les persones estafades un enorme 
perjudici econòmic.  
La resolució del FROB implica un bescanvi obligatori en accions, com una 
primera quitació que va des del 38% al 61% dels seus estalvis. Mitjançant 
aquest bescanvi, els estalviadors, que mai havien d’haver estat titulars de 
preferents, es converteixen obligatòriament en accionistes dels bancs 
nacionalitzats. Posteriorment, podran vendre aquestes accions per aconseguir 
liquiditat.
En el cas de Bankia, les poden vendre en Borsa al preu que cotitzin en aquest 
moment i les de Novagalicia Banco i Catalunya Banc les podran vendre al Fons 
de Garanties de Dipòsits, a un preu que determinarà un expert independent 
tenint en compte el valor de mercat. Amb la venta de les accions es produirà la 
segona quitació, ja que les accions de Bankia previsiblement baixaran molt la 
seva cotització i les que compri el FGD serà a un preu inferior al de conversió. 
Després de la venta, els estalviadors perdran gran part dels seus antics dipòsits 
i podran recuperar una mínima part, que en alguns casos no arribarà ni al 20%. 
Paral·lelament, aquells que es considerin enganyats podran sol·licitar un 
arbitratge de consum. Segons estableix l’esmentat Reial Decret-Llei, una 
Comissió de Seguiment presidida per la CNMV, establirà els criteris per a un 
arbitratge exprés, a utilitzar principalment pels titulars de preferents de Bankia. 
Aquest arbitratge ràpid és el que ja va utilitzar Novagalicia Banco i Catalunya 
Banc per a reintegrar els seus estalvis a un 15% dels afectats. Els que no es 
puguin acollir a l’arbitratge exprés, podran sol·licitar el procediment arbitral 
normal, que serà molt més lent i que suposa un important risc afegit, ja que 
implica renunciar a la via judicial. 
Ni la resolució del FROB, ni el Reial Decret-Llei contemplen cap solució per als 
més de 100.000 accionistes de Bankia, que van ser preferentistes de Caixa 
Laietana, Caja Ávila, Caja Segovia, Caja Rioja, Caja Insular de Canarias o 
Bancaja, entitats que van fusionar-se amb Caja Madrid. Aquests estalviadors, 
que no inversors, perdran gairebé en la seva totalitat els diners que tenien en 
accions de Bankia, ja que el primer que es farà  és una reducció de capital 
perquè els accionistes absorbeixin pèrdues de l’entitat. 
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L’episodi de les preferents a Espanya és el major escàndol propiciat pels 
nostres bancs, que s’uneix al de les indemnitzacions milionàries, els sous 
excessius, les fusions i les operacions opaques. Clarament, ha suposat l’abús 
de confiança dels bancs sobre els seus clients fidels, una supervisió insuficient 
sobre la comercialització d’aquests productes i una falta de capacitat de 
resposta política per a solucionar el problema. 
El que el Govern ha imposat és una resposta injusta, ja que, a més de ser  
enganyats, els estalviadors hauran de contribuir al sanejament dels mateixos 
bancs que els van enganyar. Així no es recuperarà la confiança en el nostre 
sistema financer i es donarà un pas en fals. 

Per tot això proposem que el Ple de l’Ajuntament Caldes de Montbui que 
acordi:

1.- Rebutjar les mesures preses pel Govern, a través del Reial Decret-Llei 
6/2013 i la resolució del FROB, que suposa quantioses quitacions als 
enganyats en la comercialització de participacions preferents i deute 
subordinat. 

2.- Instar al Govern espanyol a que:  
- Se suspengui l’aplicació de tots els processos establerts en les normes 
esmentades, especialment l’operació de bescanvi per accions, amb la 
corresponent quitança, i l’ arbitratge. 
- S’encarregui a la CNMV una auditoria que permeti revisar la idoneïtat dels 
titulars de preferents i deute subordinat, per a detectar l’engany en la 
comercialització. 
- Dugui a terme les accions de govern necessàries perquè les persones que, tot 
i no reunir els requisits de idoneïtat, tinguin dret a un bescanvi per dipòsits en 
un termini no superior als tres anys. A més, garantir que no tinguin cap pèrdua 
en el nominal dels seus estalvis.
- Finalment, s’ha de garantir que tinguin dret al bescanvi per dipòsits aquells 
accionistes de Bankia, dels quals van bescanviar-se les seves preferents en el 
procés de fusió de Caja Madrid amb Caixa Laietana, Caja Ávila, Caja Segovia, 
Caja Rioja, Bancaja i Caja Insular de Canarias. 
- Remetre el treball realitzat per la CNMV a la Fiscalia General de l’Estat, 
perquè es depurin responsabilitats per l’estafa que s’ha produït en el nostre 
sistema financer. 
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8.4. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC DE 
RECONEIXEMENT DE L’HABITATGE COM A DRET SOCIAL. 

L’alcalde llegeix literalment la moció. 

Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Per defensar la moció i posicionar-se, té la paraula la senyora Coll.” 

Pren la paraula la senyora Coll: 
“Bé, moltes gràcies, aquesta no és la primera moció que portem a aquest 
plenari respecte al dret a l’habitatge, i malauradament crec que no podrà ser 
l’última. 
Part del contingut de la moció que avui presentem, d’alguna manera reitera 
algun dels posicionaments que ja hem portat en aquest plenari en anteriors 
propostes, no? En aquest cas el que fem és més concret sinó respecte a la 
proposició de Llei, de la modificació de la Llei de l’Habitatge que vam presentar 
en el Parlament de Catalunya des del nostre grup parlamentari. 
I perquè aporta coses d’una certa manera innovadores com l’expropiació 
temporal dels habitatges per a dedicar-los a l’ús d’habitatge social. 
Aquí parlem de la Llei de l’Habitatge, sabem que s’està treballant amb el Pla de 
l’Habitatge a Catalunya, que l’últim esborrany que nosaltres hem tingut 
coneixement és el de l’11 d’abril i és cert que ja marca els dos eixos, l’eix social 
i l’eix econòmic; dintre de l’eix social segueix les línees d’ajuts que ja fa anys es 
varen instaurar i en l’eix econòmic aporta algunes petites solucions, entre 
cometes, innovadores, al menys a dins del nostre territori, com la propietat 
temporal, etc. etc. que bé, com que no són obligatòries l’opció de tenir aquestes 
noves figures potser aporta alguna cosa. El que passa que dintre d’aquests 
plans i aquestes actuacions al final o és l’administració o és el ciutadà i el que 
nosaltres proposem és que els que són responsables que ens trobem aquí 
siguin corresponsables també de la solució a les famílies que estan patint 
desnonaments hipotecaris o que simplement no tenen opció d’accedir a un 
habitatge.
Per això portem de nou una moció sobre l’àmbit del dret a l’habitatge en aquest 
plenari, perquè volem que es reconegui com un dret social, gràcies.” 

Pren la paraula el senyor Pineda: 
“Gràcies senyor alcalde. La defensa del dret a l’habitatge és un tema que ja 
hem anat comentant en aquest mateix plenari, per això intentaré no allargar-me 
massa ni tampoc fer-me repetitiu amb el que hem anat dient. 
Bé, des del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya creiem que el 
mes passat ja vam fer un gran gest declarant Caldes de Montbui municipi lliure 
de desnonaments. No vull deixar passar l’ocasió per reivindicar d’alguna 
manera que com sempre som els ajuntaments els que resulten doblement 
perjudicats. Primer perquè es vulneren els drets dels ciutadans i alhora perquè 
reben les peticions d’ajuda en un context de crisi econòmica on els recursos 
són més escassos que mai. El nostre Ajuntament no és un fet aïllat i ja no 
només es tracta del problema de la hipoteca. Cada dia s’apropa més gent a 
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Serveis Socials dient-nos que no poden fer front als pagaments de la factura de 
la llum o de l’aigua i des del Consistori el que intentem és aturar aquest cop, 
aportant-hi més recursos i fent front a aquests pagaments.
Des de la Regidoria d’Habitatge i de Serveis Socials esperem seguir treballant 
conjuntament amb la plataforma Afectats per la Hipoteca, amb Cáritas, amb el 
Col·legi d’Advocats, fent el servei de mediació hipotecària com també esperem 
trobar més predisposició per part de les entitats bancàries del nostre poble per 
poder aconseguir habitatges a preus socials. De fet estem pendents de reunir-
nos pròximament amb alguna d’aquestes entitats. Així doncs el nostre vot serà 
positiu, gràcies.” 

Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Molt bé, moltes gràcies, no ens allargarem perquè a més a més el contingut 
d’aquesta moció amb bona mesura també respon a la situació que ja 
defensava i es reflectia en la moció que es va presentar en el Ple anterior de la 
Plataforma d’afectats per la hipoteca, que crec que des d’un punt de vista de 
contingut s’ajustava molt, molt més a la realitat. De tota manera com que 
compartim els propòsits d’aquesta moció, també votarem a favor, gràcies.” 

Pren la paraula la senyora Romano: 
“En aquest cas igual que l’altra i la pròxima que tindrem de moció. No entrarem 
a valorar cap de les tres, gràcies.” 

Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“Comparteixo en la totalitat el contingut de la moció i les coses que s’han dit, 
per tant, no em repetiré i també votaré a favor.” 

Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, 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 1 abstenció del PPC (1)], ACORDA aprovar 
la moció, essent aquesta la següent: 

Les polítiques d’habitatge són garantia de cohesió social en temps de crisi; una 
crisi que ha comportat l’augment de l’atur i amb ell, milers de persones en una 
situació límit que els impedeix cobrir les seves necessitats bàsiques com ara el 
pagament del seu habitatge habitual.

Des de l’any 2007, any en què va esclatar la crisi, fins a dia d’avui, el nombre 
d’execucions hipotecàries a l’Estat espanyol ha superat amb escreix les 
400.000. Per exemple, només en l’últim trimestre de l’any 2012 s’han 
comptabilitzat, segons dades del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), 
19.324 execucions hipotecàries a Espanya, i d’aquestes, 3.879 a Catalunya. 
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Són moments excepcionals i com a tals s’han de trobar solucions immediates i 
efectives, solucions reals als problemes que s’acudeix la ciutadania com és la 
situació que s’està produint a la nostra ciutat, a Catalunya i al conjunt 
d’Espanya al voltant dels processos de desnonaments de famílies dels seus 
habitatges habituals. Hem d’evitar que les conseqüències de la crisi no 
recaiguin sobre la part més vulnerable del contracte hipotecari: les famílies.  
Per això, ara més que mai, són indispensables polítiques que atorguin 
garanties reals als afectats per una situació d’insolvència de forma immediata i 
en el futur, per tal que no hi hagi cap família sense llar i cap llar sense família.  
Les mesures adoptades fins avui han estat insuficients per resoldre i/o pal·liar 
la situació dels deutors hipotecaris. I els ajuntaments, com institucions més 
properes a la ciutadania i coneixedores de primera mà dels seus problemes, no 
ens podem quedar de braços creuats.

Per tot plegat i arran del recent Decret-Llei que ha aprovat la Junta d’Andalusia 
per posar fre al drama dels desnonaments i en reconeixement de l’habitatge 
com a dret social, demanem al Govern de la Generalitat de Catalunya legislar i 
desenvolupar diferents mesures en la mateixa línia, com ara l’expropiació 
temporal de l’ús d’habitatges en processos de desnonament hipotecari en els 
casos més greus d’emergència social o fomentar el lloguer.

En aquesta mateixa línia, el Grup Parlamentari Socialista ha presentat una 
modificació de la Llei del Dret a l’Habitatge de Catalunya (Proposició de Llei de 
modificació de la llei 18/2007, 28 desembre) que adapta el Decret-Llei de la 
Junta d’Andalusia i contempla mesures excepcionals com l’expropiació 
temporal de l’ús dels habitatges en procediment de desnonament hipotecari a 
Catalunya en el cas d’entitats financeres que hagin rebut ajuts públics. 
L’objectiu d’aquesta és protegir les famílies en risc d’exclusió i implantar una 
mesura de caràcter excepcional per a casos excepcionals, que permeti 
disposar dels habitatges que estiguin en procés de desnonament com a 
habitatges habituals i permanents durant un període de tres anys, sempre i 
quan les entitats financeres prestadores hagin rebut ajuts públics. 

Per tot plegat, insistim en la necessitat de defensar un canvi legislatiu urgent, 
que adapti el marc legal a la realitat social i que doni respostes a les 
necessitats de les persones afectades. 

Per tot això proposem que el Ple de l’Ajuntament Caldes de Montbui acordi:  

1.-Manifestar la nostra defensa de l’interès general davant els interessos 
particulars, contràriament a la submissió del Govern central als dictàmens de la 
banca.

2.-Instar el Govern central a reformar la Llei Hipotecària, així com la dació en 
pagament com a última solució en el cas de pèrdua de l’habitatge habitual, 
exigint la paralització de tots els desnonaments fins que entri en vigor el nou 
marc legal, així com els interessos de demora del deute.  
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3.-Instar el Govern de l’Estat a fer una llei de segona oportunitat per a les 
persones i de lluita contra el sobre endeutament, que pot suposar no només 
una solució personal per als que es trobin en una situació que la fa necessària, 
sinó també una solució social.  

4.-Instar el Govern català a legislar reconeixent la funció social de l’habitatge, 
per tal de garantir-lo com a dret social: amb mesures com ara l’expropiació 
temporal de l’ús d’habitatges en processos de desnonament hipotecari a 
Catalunya en el cas d’entitats financeres que hagin rebut ajuts públics; en els 
casos més greus d’emergència social; fomentar el lloguer; i garantir que es 
pugui disposar dels habitatges que estiguin en procés de desnonament com a 
habitatges habituals i permanents durant un període de tres anys, sempre i 
quan les entitats financeres prestadores hagin rebut ajuts públics. 

5.-Donar trasllat d’aquests acords al Consell de Ministres, al Ministeri 
d’Economia i al Ministeri de Justícia, així com als grups parlamentaris del 
Congrés i Senat, al Presidència del Govern de la Generalitat, Parlament de 
Catalunya, a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, a les entitats socials 
locals implicades  i a les associacions de veïns de la ciutat. 

8.5. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC EN DEFENSA 
DEL MODEL ACTUAL D’IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA A L’ESCOLA. 

L’alcalde llegeix literalment la moció. 

Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Senyora Coll.” 

Pren la paraula la senyora Coll: 
“Sí, no m’estendré massa perquè per desgràcia també sobre aquest tema hem 
portat, en anteriors plens, mocions que van en aquesta línea. Només quedava 
un dubte i és que des del grup de Convergència i Unió havia fet unes 
aportacions que nosaltres hem acceptat. No sé si volen que les tractem o ho 
deixem aquí. Suposo que en el futur per desgràcia haurem de seguir parlant 
d’aquesta qüestió perquè malgrat al carrer no és un problema, sembla que per 
alguns volen fer-ne un problema als jutjats, no?
Més que res per nosaltres és el recolzament del sistema d’ensenyament que 
tenim a Catalunya i defensar el dret que els nostres fills puguin estudiar en 
Català. No m’allargaré més perquè és molt clar i català, gràcies.” 
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Pren la paraula la senyora Guiteras: 
“Moltes gràcies, bona nit, una vegada més se’ns qüestiona el model d’escola, el 
model lingüístic de Catalunya. El model d’immersió en què eduquem els 
nostres infants és un model de cohesió, és la manera més adequada perquè tot 
l'alumnat, tingui la llengua materna que tingui, pugui seguir l'aprenentatge que 
se li ofereix a les aules, pugui relacionar-se amb tots els companys de l'escola i 
amb tots els amics del carrer. Amb aquest model garantim que en acabar 
l’educació obligatòria tot el jovent domini ambdues llengües.  
Les proves externes de l’ensenyament obligatori (competències bàsiques) i de 
les proves de selectivitat demostren que el coneixement de la llengua 
castellana és tan alt com el de la llengua catalana. En realitat, el nivell de 
llengua castellana està per sobre de la mitjana de l’Estat, fins i tot per sobre de 
comunitats monolingües. 
Les terres i els països no són bilingues, Catalunya no és bilingüe, ho són les 
persones. El bilingüisme no consisteix en què una meitat del país parli una 
llengua i una altra meitat del país en parli una altra. Això seria un país dividit, 
fracturat. No el volem així. El nostre bilingüisme consisteix en què totes les 
persones són capaces d’entendre i parlar ambdues llengües.  Això és un país 
cohesionat, amb un futur comú. 
L’obsessió d’algunes famílies per tal que els seus fills i filles siguin monolingües 
en castellà és apostar per la seva ignorància. I ara volen imposar la seva 
ignorància a la resta d’infants i joves amb qui estudiïn. Volem que els nostres 
joves estiguin ben formats, el grup d'Esquerra Republicana de Caldes de 
Montbui donem suport a aquesta moció, moltes gràcies.” 

Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Molt bé, moltes gràcies, bàsicament el que incloíem en relació amb les 
aportacions que fèiem a la moció, perquè la resta la compartim al cent per cent, 
era posar de manifest i emfatitzar que aquest model d’immersió lingüística ha 
estat una història d’èxit de més de trenta anys a Catalunya i que no és un èxit 
degut a la voluntat política, sinó que és producte també i sobretot de l’esforç del 
treball pedagògic dels educadors del nostre país. Per això en els acords, en 
concret el 6 encara que no hi consti ho demanaríem igualment, és que a més a 
més és fer arribar la moció al nostre Consell Escolar Municipal perquè ell 
sàpiga que d’una manera unànime l’Ajuntament de Caldes recolza la seva feina 
i la seva tasca.
També aprofito per esmentar que el diumenge passat al 30 Minuts va haver-hi 
un programa molt interessant sobre la immersió lingüística que val molt la pena 
que es torni a veure, com que està accessible en la web, és molt interessant i 
val la pena que el tinguem present perquè ens ajuda molt a entendre i a 
comprendre per què s’està produint aquesta judilització de l’ús del català a les 
nostres escoles, gràcies.” 

Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, senyora Romano, no es posiciona? No té opinió? 
Senyor Olóndriz.” 
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Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“Sí, jo sí, jo sí, no ho aconseguiran, no ho aconseguiran per molt que insisteixin 
en trencar la societat catalana per aquesta banda. No ho aconseguiran perquè 
res els recolza, ni la ciència que demostra tot el contrari, ni la realitat, ni la 
pràctica, a Catalunya tots els que sabem parlar català sabem parlar castellà, 
gairebé tots els que saben parlar castellà, sobretot els que han estudiat aquí, 
saben parlar català. A altres països o altres indrets com Mallorca i València on 
l’ensenyament es dóna d’una altra manera, tots els que saben parlar català o 
valencià si voleu dir-ho, saben parlar castellà, però no tots els que saben parlar 
castellà parlen altra llengua, molts ni la coneixen.
Per tant, no ho aconseguiran i estem tranquils perquè amb això sí que 
reaccionem tots plegats. Només cal esperar que el ministre Wert deixi de ser 
ministre perquè siguem... tingui influència o no sobre Catalunya, ningú es 
mereix tenir un ministre que actua d’aquesta manera. Per tant, no afegeixo res 
més a tot el que s’ha dit i hi votaré a favor.” 

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 1 abstenció del PPC (1)], ACORDA aprovar 
la moció, essent aquesta la següent: 

Davant la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) 
del 6 de març i feta pública dimecres 10 d’abril, derivada de la sentència del 
Tribunal Suprem del 22 de desembre de 2010, i que obliga a que tots els 
alumnes d’una classe rebin l’ensenyament en castellà (augment de les hores) 
si només un d’ells ho demana, volem posar de manifest la nostra defensa d’un 
model d’èxit que funciona.  

Totes les proves que tenim demostren que les capacitats lingüístiques dels 
nens i nenes de Catalunya són perfectament equiparables tant en català com 
en castellà. En conseqüència, defensem plenament el nostre model d’escola 
catalana, el nostre model d’immersió lingüística, que garanteixen la convivència 
i la igualtat d’oportunitats a l’escola. El model actual no només ha demostrat el 
seu èxit sinó que garanteix que som una única comunitat parlant i no dues. 

D’altra banda, rebutgem fermament la politització que constantment es fa de la 
llengua i d’un problema que no és real ni rellevant a la societat catalana. 
Utilitzarem tots els instruments disponibles i donarem suport a les accions 
jurídiques pertinents en defensa del nostre actual model d’immersió lingüística 
a l’escola catalana. I ho farem perquè creiem que és una fal·làcia afirmar que 
no es tracta de canviar el sistema, sinó de complir un dret reconegut pel 
Constitucional (que el castellà també ha de ser llengua vehicular a Catalunya), 
quan en realitat s'està obligant a introduir més hores de castellà perquè 
considera que tres no són suficients.  El que és pitjor, però, d’aquesta 
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sentència, és que obre la porta a esquerdar la convivència a les escoles, 
deixant en mans de les famílies el fet de valorar si consideren que es fan prou 
hores de castellà.

Finalment, manifestem que l’escola catalana té un model educatiu consolidat, 
basat en la no separació dels infants i joves per raó de llengua, que fa possible 
el coneixement de les dues llengües oficials per part de l’alumnat en acabar 
l’ensenyament obligatori, tot afavorint la cohesió social i la igualtat 
d’oportunitats. L’actual model d’escola és el resultat dels esforços de tota la 
societat, especialment de la comunitat educativa, que amb un consens absolut 
entorn del model lingüístic, i amb la implicació de pares, mares i del 
professorat, ha treballat diàriament per tenir una escola catalana, democràtica i 
de qualitat. La immersió lingüística i la consideració del català com a llengua 
vehicular han donat força i solidesa a aquest model, el qual ha estat objecte de 
reconeixement per part de diverses institucions internacionals, i és un referent 
com a model pedagògic eficient en el Marc Europeu de les Llengües. Així 
doncs, des del nostre ajuntament treballarem perquè el front contra aquesta 
sentència del TSJC s’estengui a tot Catalunya.  

Per tot plegat proposem que el Ple de l’Ajuntament de Caldes de Montbui que 
acordi:

1.- Recolzar el recurs a la sentència del TSJC perquè considerem que l’actual 
model d’immersió lingüística a l’escola ha demostrat el seu èxit i garanteix la 
convivència i la igualtat d’oportunitats a l’escola. 

2.- Defensar la necessitat d’impulsar un gran acord a Catalunya amb tots els 
representants d’entitats, agents educatius i partits polítics contra aquesta 
sentència. 

3.- Seguir impulsant el model d’immersió lingüística a Catalunya: 
Pedagògicament sostenible, jurídicament viable i socialment acceptat. 

4.-Declarar que l’actual model d’immersió lingüística ha portat resultats 
netament positius per l’educació del nostre país, donant lloc a un sistema 
educatiu que en cap cas ignora el coneixement del castellà. 

5.- Donar el nostre total suport al Govern català per utilitzar tots els instruments 
disponibles i per dur a terme les accions jurídiques pertinents en defensa del 
nostre actual model d’immersió lingüística a l’escola catalana. 

6.-Comunicar aquest acord al President del Govern d’Espanya, al President de 
la Generalitat de Catalunya, a la presidenta del Parlament de Catalunya; als 
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya; a la Conselleria 
d’Ensenyament; als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat; i 
als presidents de l’Associació Catalana de Municipis, i de la Federació de 
Municipis de Catalunya. 
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9. RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA DICTADES DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ 
ORDINÀRIA. 

Des del número 300, de data 14 de març de 2013, fins al número 437, de data 
16 d’abril de 2013.

10. DESPATX ORDINARI. 

 No hi ha intervencions. 

11. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS. 

Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Demanen la paraula si us plau, molt bé, senyora Coll.” 

Pren la paraula la senyora Coll: 
“Jo volia fer només un prec respecte a un punt que hem tractat que és el 
tancament del servei d’urgències nocturnes del CAP. El grup parlamentari 
socialista vam entrar una resolució demanant que s’obrin, el meu prec és, 
malgrat el posicionament que ja hi ha hagut en aquest ple, vull demanar que els 
regidors de Caldes demanin en els seus grups parlamentaris que hi donin 
suport, gràcies.” 

Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Bé, hi havia pendent, no sé si el senyor Olóndriz vol reprendre el seu 
comentari allà on ha començat.” 

Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“Pretenia fer un comentari, no iniciar un debat ni una pregunta. Si voleu 
debatem, no tinc cap inconvenient” 

Pren la paraula el senyor Personat: 
“Gràcies, com vostè ha dit, jo no estava a la Comissió Informativa perquè tenia 
altres assumptes relacionats, feina de l’Ajuntament també, perquè quedi clar 
que no hi era perquè estava treballant per l’Ajuntament també, per un altre, en 
un altre lloc, en una altra situació. 
Dir-li també, que vostè mateix ha dit, que el dia abans li havíem fet l’explicació 
d’aquests punts i que els volíem portar a Ple i que bé, els retiràvem per a un 
millor estudi. Evidentment es retira per a un millor estudi. Els tornarem a 
presentar quan s’escaigui. Vostè mateix ha dit que ja li havíem parlat el dia 
abans, li havíem fet una explicació. Recordar-li també que en aquesta 
explicació li hem dit que no hi seria el dia de la informativa, que si necessités 
més explicacions podíem continuar la reunió, no va poder ser perquè tenia 
altres assumptes, evidentment que sí, vostès en general, i inclús vaig dir que el 
dilluns a primera hora estaria al despatx, evidentment com sempre, a la seva 
disposició per aclarir qualsevol dels punts aquests que no s’haguessin pogut 
aclarir, res més.” 
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Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, doncs, si no hi ha més preguntes tancaríem el Ple aquí.”

L’alcalde aixeca la sessió a les 22 hores, 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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