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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 

Identificació de la sessió 
Núm.:   6 / 2013 
Caràcter: Ordinari  
Data:  27 de juny de 2013 
Horari: 20’00 hores  
Lloc: Sala de Plens 
 

Assistents 
Jordi Solé i Ferrando, alcalde 
Josep Gaspar i Blancafort, regidor 
Vicenç Personat i Pallarès, regidor 
Montserrat Grau i Giner, regidora 
Roser Guiteras López, regidora 
Jaume Mauri Sala, regidor 
Isidre Pineda Moncusí, regidor 
Josep Ramon Marañés Vidal, regidor 
Sara Marcé Adrián, regidora 
Maria Pilar Aznar López, regidora 
 
Josep Miguel Galvan Mascarell, regidor 
M. Àngels Pou Garcia, regidora  
 
Montserrat Coll Mañosa, regidora 
Xavier Ortega Guillén, regidor 
 
Montserrat Romano Bosch, regidora 
 
Pau Olóndriz de Moragas, regidor 

No assisteix excusant-se 
Maria Taulats i Pahissa, regidora 
 

Secretari 
Eduard Lluzar López de Briñas, secretari gral. 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 
 

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

Ordre del dia 
 
0. Modificacions respecte a l’ordre del dia: 
 
0.1. Retirar de l’ordre del dia el punt núm. 4, essent aquest el següent: 
 
- Aprovar la modificació de l’Ordenança de Convivència Ciutadana i de la 
Via Pública. 
 
0.2. Modificar l’ordre del dia, essent aquest canvi el següent: 
 
 -El punt relatiu a aprovar inicialment el Reglament del Nomenclàtor de 
carrers i espais públics de Caldes de Montbui i del procediment per a 
l’assignació de denominacions de carrers i espais públics del municipi, 
passa del núm. 1 al núm. 11 de l’ordre del dia de la sessió. 
  
 
Per la qual cosa l’ordre del dia de la sessió, en relació amb la 
convocatòria, queda modificat, essent aquest el següent: 
 
1. Aprovar la modificació puntual de la normativa urbanística del Pla 
d’ordenació urbanística (POUM) de Caldes de Montbui referent a les 
condicions edificatòries corresponents a les claus A6 (volumetria 
específica). 
 
2. Aprovar la modificació puntual de la normativa urbanística del Pla 
d’ordenació urbanística (POUM) de Caldes de Montbui referent a la 
modificació d’una clau urbanística del polígon d’actuació PA-14 (Molí d’en 
Ral). 
 
3. Elevar al Ple l’informe complementari d’auditoria financera i de 
compliment de la legalitat en relació amb la societat mercantil municipal 
GMSSA corresponent a l’exercici 2012. 
 
4. Aprovar la modificació de l’Ordenança de Guals. 
 
5. Declarar les obres de reforma sol·licitades per l’IRTA com a obres 
d’especial interès. 
 
6. Aprovar la modificació de crèdits núm. 10/2013, mitjançant crèdits 
extraordinaris. 
 
7. Aprovar la modificació de crèdits núm. 11/2013, mitjançant 
transferència de crèdits. 
 
8. Aprovar la valoració del lloc de treball d’encarregat d’instal·lacions 
esportives. 
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9. Donar compte i ratificar les esmenes introduïdes d’ofici per la CTUB en 
la modificació puntual de la normativa urbanística (POUM) de Caldes de 
Montbui referent a l’admissió de l’ús d’estació de servei. 
 
10. Donar compte al Ple del Decret número 681/2013, de 7 de juny, relatiu 
a l’aprovació de xifres de població referides a l’1 de gener de 2013. 
 
11. Aprovar inicialment el Reglament del Nomenclàtor de carrers i espais 
públics de Caldes de Montbui i del procediment per a l’assignació de 
denominacions de carrers i espais públics del municipi. 
 
12. Resolucions de l’Alcaldia dictades des de l’última sessió ordinària. 
 
13. Despatx ordinari 
 
14. Precs, preguntes i interpel·lacions 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
L’alcalde obre la sessió i pren la paraula: 
“Bé, bon vespre, iniciem la sessió del ple ordinari que pertoca, amb un parell de 
canvis en l’ordre del dia:  
El primer: retirem el punt quart pel seu millor estudi, una modificació de 
l’Ordenança Convivència Ciutadana i de la Via Pública. 
I proposem passar el primer punt a l’últim de l’ordre del dia, perquè el regidor 
que havia d’explicar-lo i que l’ha treballat és el que està encara enganxat en 
una cua de cotxes a l’entrada de Caldes i, per tant, si els hi sembla bé, el punt 
1 passaria a ser el punt 12 de l’ordre del dia. 
Sí? Senyor Olóndriz.” 
 
Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“Només un comentari, quan deixem sobre la taula un punt, cosa que és 
perfectament entenible i que segur que té justificació, crec que seria just per 
tots que ens expliqueu una mica més, per a un millor estudi em sembla evident. 
Es deixa sobre la taula perquè hem trobat que no estava ben redactat o perquè 
han aparegut noves coses... Volem una mica d’explicació. A la Comissió 
Informativa en vam parlar, més o menys ens hem anat preparant per aquest 
punt, i per deferència a tots plegats -encara que només sigui que trobem que 
és millorable- voldriem una petita explicació. Anem dient per a un millor estudi, 
que és una forma retòrica però que no passa d’aquí, potser una mica més 
d’explicació. És un suggeriment.” 
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Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, retirem el punt perquè volem donar-los més temps per acabar 
d’analitzar algun dels canvis que volíem dur a terme a través de la proposta 
que s’havia presentat a la Comissió Informativa. I evidentment quan es porti el 
punt ja sereu informats en el cas que hi hagi canvis en relació amb el que 
s’havia informat. Evidentment se us explicaran els canvis eventuals que hi 
pugui haver en la nova proposta.”     
 
 
1. APROVAR LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA NORMATIVA 
URBANÍSTICA DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA (POUM) DE 
CALDES DE MONTBUI REFERENT A LES CONDICIONS EDIFICATÒRIES 
CORRESPONENTS A LES CLAUS A6 (VOLUMETRIA ESPECÍFICA). 
 
Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 
 
No hi ha intervencions. 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  dels presents 
[9 vots favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); i 6 
abstencions de CIU (2); del PSC (2); del PPC (1); i d’ICV-EUiA (1)], 

             
             ACORDA: 

    
Identificació de l’expedient  
 
Expedient número TP202-2011-000005, referent a la modificació puntual de la 
normativa urbanística del Pla d’Ordenació Urbanística (POUM) de Caldes de 
Montbui, referent a les condicions edificatòries corresponents a la clau A6 
(volumetria específica). 
 
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. Aquesta modificació es planteja a partir de la proposta inicial formulada per 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui en data de novembre de 2011 tenint en 
consideració les observacions acordades per la Comissió Territorial 
d’Urbanisme en data 19 d’abril de 2012, amb motiu de la tramitació efectuada 
en relació amb aquesta proposta inicial. 
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III. La proposta abasta fins a 6 aspectes puntuals de la regulació del tipus 
d’ordenació segons volumetria específica, que es concreta a la clau A6: 
 

• Ocupació en planta soterrani 
• Cossos volats 
• Ventilació creuada 
• Alçada reguladora màxima 
• Separacions mínimes  
• Tanques a carrer i a partions 
 

IV. L’àmbit d’actuació de la modificació es correspon amb els terrenys que el 
POUM qualifica com zona de volumetria específica (clau A6). 
                                                                                                        
Fonaments de dret 
 
Article 85 i 96  del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 
legislatiu, 1/2010, de 3 d’agost.  
 
Article 101 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, 
de 18 de juliol. 
 
Text refós del Pla d’ordenació urbanística municipal de Caldes de Montbui.  
 
D’acord amb allò que disposa l’article 52 del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
l’òrgan competent per a l’adopció de l’acord que es proposa és el Ple Municipal. 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Aprovar inicialment la modificació puntual de la normativa urbanística 
del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, aprovat definitivament per la 
Comissió d’Urbanisme de Barcelona de data 18 de juny de 2009 (publicat en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 17 de juliol de 2009) 
referent a les condicions edificatòries corresponents a la clau A6 (volumetria 
específica). 
 
Segon. Sotmetre el document aprovat inicialment a un tràmit d’informació 
pública pel termini d’un mes, mitjançant la publicació dels corresponents 
edictes al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, a un diari de gran difusió, al web municipal i al Tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament. 
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2. APROVAR LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA NORMATIVA 
URBANÍSTICA DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA (POUM) DE 
CALDES DE MONTBUI REFERENT A LA MODIFICACIÓ D’UNA CLAU 
URBANÍSTICA DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ PA-14 (MOLÍ D’EN RAL). 
 
Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 
 
No hi ha intervencions. 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  dels presents 
[9 vots favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); i 6 
abstencions de CIU (2); del PSC (2); del PPC (1); i d’ICV-EUiA (1)], 

             
        ACORDA: 

    
Identificació de l’expedient  
 
Expedient número TP202-2013-000015, relatiu a la modificació puntual de la 
normativa urbanística del Pla d’Ordenació Urbanística (POUM) de Caldes de 
Montbui, referent a la modificació d’una clau urbanística del polígon d’actuació 
PA-14 (Molí d’en Ral). 
 
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. La Junta de Govern Local, en sessió de 14 de març de 2008, va acordar 
l’aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació per compensació bàsica i 
ordenació de volums i l’aprovació definitiva del projecte d’urbanització del 
polígon d’actuació PA-14, Molí d’en Ral. 
 
III. La Junta de Govern Local, en sessió de 13 de novembre de 2009, va 
acordar l’aprovació definitiva del canvi de modalitat del sistema de 
compensació bàsica al de cooperació del PA-14, Molí d’en Ral, delimitat a 
l’article 258 de la normativa del POUM de Caldes de Montbui. 
 
IV. Com a resultat de l’aprovació definitiva del corresponent projecte de 
reparcel·lació per compensació bàsica, es van adjudicar un total de 6 parcel·les 
resultants, 3 de les quals corresponen als terrenys amb aprofitament urbanístic, 
entre el quals, els adjudicats a l’Ajuntament en concepte de cessió obligatòria 
corresponent al 10% de l’aprofitament mig del polígon.  
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En aquest sentit i atenent l’ordenació prefixada pel POUM, l’estructura 
parcel·lària derivada d’aquesta reparcel·lació generaria edificacions entre 
mitgeres, no contemplades en una clau urbanística que es caracteritza més per 
regular ordenacions mitjançant una tipologia de blocs aïllats (clau A6). 
 
V. La proposta planteja modificar la clau urbanística dels terrenys inclosos en 
aquest polígon d’actuació que el POUM qualifica com zona de volumetria 
específica (clau A6), qualificant aquests com zona d’eixample (clau A3) i alhora 
proposa una modificació del redactat de l’article 258 de la normativa, 
especialment pel que fa a la concreció de les condicions d’edificació i ús 
atenent les particularitats de l’ordenació d’aquest polígon. Per tal de donar 
coherència al contingut de la modificació es fa necessari modificar també la 
redacció de l’article 229 de la normativa 
                                                                                                        
Fonaments de dret 
 
-Article 85 i 96  del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 
legislatiu, 1/2010, de 3 d’agost.  
-Article 101 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, 
de 18 de juliol. 
-Text refós del Pla d’ordenació urbanística municipal de Caldes de Montbui.  
 
D’acord amb allò que disposa l’article 52 del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
l’òrgan competent per a l’adopció de l’acord que es proposa és el Ple Municipal. 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Aprovar inicialment la modificació puntual de la normativa urbanística 
del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, aprovat definitivament per la 
Comissió d’Urbanisme de Barcelona de data 18 de juny de 2009 (publicat en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 17 de juliol de 2009) 
referent a la modificació d’una clau urbanística del polígon d’actuació PA-14 
(Molí d’en  Ral). 
 
Segon. Sotmetre el document aprovat inicialment a un tràmit d’informació 
pública pel termini d’un mes, mitjançant la publicació dels corresponents 
edictes al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, a un diari de gran difusió, al web municipal i al Tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament. 
 
El senyor, Isidre Pineda, regidor d’ERC, s’incorpora a la sessió, essent les 
20:10 hores. 
 
 



 

8 
 

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

3. ELEVAR AL PLE L’INFORME COMPLEMENTARI D’AUDITORIA 
FINANCERA I DE COMPLIMENT DE LA LEGALITAT EN RELACIÓ AMB LA 
SOCIETAT MERCANTIL MUNICIPAL GMSSA CORRESPONENT A 
L’EXERCICI 2012. 
 
Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 
 
No hi ha intervencions. 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  dels presents 
[10 vots favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); i 6 
abstencions de CIU (2); del PSC (2); del PPC (1); i d’ICV-EUiA (1)], 

             
         ACORDA: 

    
Identificació de l’expedient  
 
Expedient per elevar al Ple l’informe complementari d’auditoria financera i de  
compliment de la legalitat en relació amb la societat mercantil GMSSA, 
corresponent a l’exercici 2012, presentat per l’empresa d’auditoria Oliver 
Camps Auditors i Consultors, S. L. 
 
DICTAMEN 
 
Antecedents  
 
D’acord amb el que estableix l’article 213 Reial decret legislatiu núm. 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, 
dintre de l’àmbit del control intern, aquest Ajuntament ha encarregat el control 
financer i de legalitat a la societat d’auditoria Oliver Camps Auditors Consultors, 
S.L. 
 
En data 6 de juny de 2013 l’empresa ha presentat l’informe complementari de 
l’auditoria financera i de compliment de la legalitat corresponent a l’exercici 
2012. 
 
La societat d’auditoria ha realitzat l’informe complementari de l’auditoria 
financera i l’auditoria de compliment de la legalitat amb finalitats diferents: 
 

- Auditoria financera: la finalitat és verificar l’adequada presentació de la 
informació financera per tal d’obtenir informació sobre si els Comptes 
Anuals de l’exercici 2012 expressen de manera fidel la situació 
patrimonial, econòmica i financera de la societat. 
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- Auditoria de compliment de legalitat: la finalitat es verificar que els actes, 
operacions i procediments administratius realitzats per GMSSA s’han 
desenvolupat segons les disposicions legals vigents. 

 
D’acord amb l’informe complementari de l’auditoria financera i de compliment 
de la legalitat presentat per l’empresa d’ auditoria, aquest informe d’intervenció 
subscriu les conclusions següents: 
 
Auditoria financera 
 

• Aplicació del Pla General de Comptabilitat  
 

La societat aplica correctament els principis i normes comptables que li 
són d’aplicació. 
 
Es recomana obrir la comptabilitat de l’exercici posterior a l’exercici 
auditat al més aviat possible, amb l’objectiu de valorar fets posteriors a la 
data del tancament comptable i abans de la formulació dels comptes 
anuals.  
 

o Distribució del resultat 
 

En data 25 d’abril de 2013, el Ple en funcions de la Junta General de 
GMSSA va aprovar, la distribució de la totalitat del resultat de l’exercici a 
reserva voluntària, per l’ import de 49.564,31 euros.   
 
L’import acumulat de les reserves voluntàries, a 31 de desembre de 
2012, és de 603.152,83 euros (sense incloure el resultat de l’exercici 
2012 que s’ha d’incorporar a reserves voluntàries a l’exercici 2013).  
 
Aquestes reserves s’han destinat a l’autofinançament de la societat per 
les seves inversions. 
 
Per aquest motiu seria convenient que el Consell d’Administració de 
GMSSA presentes a la Junta General un contracte - programa de les 
inversions a realitzar en els pròxims quatre anys. Aquest document 
justificaria la necessitat de la societat per autofinançar-se i justificaria la 
no distribució dividends a l’Ajuntament. 
 
L’empresa ha presentat un pressupost per l’elaboració d’un contracte 
programa per l’any 2014 i següents per tal de regular les relacions entre 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui i GMSSA. 
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• Ajustaments per canvis de criteris i/o errors 
 
Durant l’exercici 2012, la societat ha procedit a informatitzar la informació 
relativa a les fiances dels abonats que dipositen a l’INCASÒL. Aquest 
llistat ha estat lliurat a l’INCASÒL, d’acord amb la seva sol·licitud. 
 
Com a conseqüència d’aquesta actualització de les dades de fiances 
s’han regularitzat fiances, cosa que ha suposat un increment dels fons 
propis (reserves voluntàries) de la societat per l’import de 109.000 €.  
 

• Immobilitzat material  
 
Dintre d’aquest epígraf i consten les inversions efectuades per GMSSA 
en relació amb obres realitzades per l’Ajuntament. Entre d’altres, cal 
destacar les inversions realitzades a Can Maspons com a conseqüència 
de les obres de reurbanització i l’aportació per l’adquisició del dipòsit    
d’aigua. Aquestes inversions de GMSSA estan totalment pagades a 
l’Ajuntament a 31 de desembre de 2012.  

 
• Fiances constituïdes a llarg termini 

 
S’enregistren en aquest compte de l’actiu, entre les més significatives, 
les fiances dipositades a l’INCASÒL procedents dels abonats, per 
l’import de 170.858,16 euros. 
 
Cal destacar que en aquest exercici 2012 ja es disposa d’un registre 
informàtic, amb detall nominatiu de cadascuna de les fiances dipositades 
a l’INCASÒL. 
 

• Clients i deutors 
 

En aquest grup a més dels saldos de clients i altres deutors hi ha 
comptabilitzada una provisió per deteriorament (provisió per morositat). 

 
La provisió es realitza en aquells saldos pendents de cobrament amb 
venciment superiors a 6 mesos, sense tenir en compte els saldos 
pendents de cobraments d’organismes o entitats públiques. 
  
En aquest exercici 2012, la societat ha dotat una provisió per morositat 
per import de 9.461,43 euros. 
 

• Deutes amb entitats de crèdit 
 
La societat  té un deute a llarg termini de 680.990,18 euros. Aquesta 
xifra representa un 34,75% del seu actiu, la resta de l’actiu es finança 
amb patrimoni net en un 36,38%, en passiu corrent (excepte deutes amb 
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entitats de crèdits a curt termini) en un 18,75% i en altres deutes a llarg 
termini 10,03% (fiances rebudes a llarg termini). 
    

• Informació sobre saldos pendents de pagament a creditors, d’acord amb 
la disposició addicional 3a de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de 
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de mesures de lluita 
contra la morositat. 
 
D’acord amb el que s’expressa a la memòria, a 31 de desembre de 
2012, els pagaments estan realitzats dins el termini legal de pagament ( 
40 dies per l’any 2012), d’acord amb la disposició addicional 3era de la 
Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, de mesures de lluita contra la morositat. 
 

• Informació sobre la relació certificada de factures pendents de 
pagament, amb data anterior a l’1 de gener de 2012, d’acord amb el RD-
llei 4/2012, de 24 de febrer, pel que es determinen obligacions de 
informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de 
finançament pel pagament als proveïdors de les entitats locals. 
 
L’àmbit d’aplicació d’aquesta norma afecta a GMSSA, per aquest motiu, 
aquesta intervenció ha certificat al Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques, en data 14 de març de 2012, la relació de factures sense 
incloure cap factura de GMSSA tal com es va certificar des de aquesta 
societat.   

 
Auditoria de compliment de legalitat: 

 
• Òrgans de Govern 
 

El Ple de data 30 de juny de 2011 va nomenar als nous membres del 
Consell d’Administració com a conseqüència del nou mandat electoral. 

 
• Dipòsit de comptes 
 

Els comptes anuals de l’exercici 2011 es van presentar al Registre 
Mercantil dintre dels terminis legalment establerts. 

 
• Formulació de Comptes anuals de l’exercici 2012 

La formulació dels Comptes Anuals de l’exercici 2012 s’ha realitzat 
d’acord amb els terminis legalment establerts. 

 
• Pressupostos i programes 

 
En relació amb l’estat de previsió d’ingressos i despeses de l’any 2013 
per la elaboració del pressupost general de l’Ajuntament, s’han presentat 
d’acord amb els terminis legalment establerts. 
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• Contractació 

 
D’acord amb el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
qual s’aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic, la 
societat és poder adjudicador, degut a què la majoria dels seus 
membres, en el cas de GMSSA la totalitat, estan classificats com 
administració pública. 
 
Durant l’any 2012 s’ha obert un procediment de contractació relatiu al 
servei de manteniment de les instal·lacions pel subministrament d’aigua 
potable. 
 
En data 9 de maig de 2013, el Consell d’Administració de GMSSA ha 
adjudicat el contracte a l’empresa SOREA, S.A, segons la proposta de la 
mesa de contractació. 
 
En la data d’aquest informe resta iniciar el procediment de contractació 
pel subministrament d’energia elèctrica, d’acord amb el que s’ estableix s 
a les Instruccions Internes de Contractació. 
  
Electra Caldense Energia, S.A., actual proveïdor d’energia elèctrica a 
GMSSA, té un volum de facturació (exercici 2012) de 144.642,14 euros 
(sense IVA). D’acord amb les Instruccions Internes de Contractació per 
aquest import contractat li correspon un procediment de contractació 
obert o restringit.  
 
Cal recordar que mitjançant el decret d’alcaldia núm. 618/2012, de 29 de 
maig de 2012 es va requerir als òrgans d’ administració de GMSSA 
l’aprovació dels plecs de clàusules administratives particulars relatives al 
subministrament d’energia elèctrica. 

 
• Patrimoni 

 
   D’acord amb l’article 215.2 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis 

dels ens locals (ROAS) i 100.d del Reglament de Patrimoni, la Societat 
ha de disposar d’un inventari de béns per tal d’integrar-lo a l’ inventari 
general de l’Ajuntament. El Consell d’Administració de la Societat en 
sessió celebrada el 28 de març de 2013 va formular l’ inventari de a 31 
desembre de 2012 i el va presentar al Registre General de l’Ajuntament 
el dia 4 d’abril de 2013. 

  
L’ inventari facilitat es correspon  amb el registre auxiliar de l’immobilitzat 
realitzat per la Societat pel control físic dels seus actius immobilitzats. Hi 
ha una diferència entre l’ import de l’immobilitzat que figura a la 
comptabilitat (3.126.771,38 euros) i el del inventari (2.959.533,86 euros) 
per import de 167.237,52 euros.  
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Aquesta diferència correspon una part a elements que estan totalment 
amortitzats, d’aquest alguns estan operatius i altres s’han de donar de 
baixa perquè ja no s’utilitzen i no formen part del recompte físic de l’ 
inventari. És recomana que en l’exercici 2013 es conciliïn aquestes 
diferències. 

 
 
En relació amb el seguiment de les recomanacions efectuades l’exercici 2011: 
 
En relació amb les recomanacions efectuades per la societat en relació amb 
l’auditoria dels comptes anuals de la Societat de l’exercici finalitzat el 31 de 
desembre de 2011, s’observa que en termes generals han estat ateses i s’han 
efectuat les gestions pertinents a fi de corregir-les.  
 
Pel que fa a l’auditoria de compliment de la legalitat, a l’exercici 2011 es va 
recomanar iniciar els procediments de contractació per les contractacions que 
els hi aplica la llei de contractes del sector públic. En l’exercici 2012 s’ha iniciat 
el procediment relatiu al servei de manteniment de les instal·lacions pel 
subministrament d’aigua potable.   
 
 
Fonaments de dret 
 

- Reial decret legislatiu núm. 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals (TRLRHL). 

- Reial Decret 500/1990, 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol VI 
del TRLRHL. 

- Reial decret legislatiu núm. 1/2010, de 2 de juliol, pel que s’aprova el 
Text Refós de la Llei de Societats de Capital. 

- Llei 16/2007, de 4 de juliol, de reforma i adaptació de la legislació 
mercantil a la normativa europea 

- Reial Decret 1514/2007, 16 de novembre, pel que s’aprova el Pla 
General de Comptabilitat. 

- Reial decret legislatiu núm. 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la llei de contractes del sector públic. 

 
Conclusions 
 
Auditoria financera 
 
D’acord amb l’informe d’auditoria dels Comptes Anuals de GMSSA de l’exercici 
2012, aquests presenten de manera adequada la informació patrimonial, 
econòmica i financera de la societat. 
 
La societat presenta un resultat positiu després d’impostos, corresponent a 
l’exercici 2012, per import de 49.564,31 euros.  
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Els Comptes Anuals abreujats de l’exercici 2012 expressen, en tots els 
aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de 
GMSSA a 31 de desembre de 2012, els resultats de les seves operacions i els 
canvis del patrimoni net corresponents a l’exercici anual finalitzat a l’esmentada 
data i contenen la informació necessària i suficient per la seva  
interpretació i comprensió adequada, de conformitat amb principis i normes 
comptables generalment acceptats, a la normativa legal vigent i que guarden  
 
uniformitat amb els aplicats en la preparació de xifres i informació corresponent 
a l’exercici anterior que s’han incorporat a efectes comparatius en els comptes 
anuals adjunts. 
 
La data límit per formular els Comptes Anuals de 2012 és el 31 de març de 
2013 i la data límit per aprovar els comptes és el 30 de juny de 2013, per tant 
s’estan complint aquest terminis. 
 
Auditoria de compliment de legalitat 
 
Aquest informe subscriu el contingut de l’informe d’auditoria presentat el 6 de 
març de 2013 i es recomana que s’apliqui el procediment de contractació que 
resta d’acord amb el que preveuen les Instruccions Internes de Contractació, 
concretament es recomana que la societat durant l’any 2013 iniciï el 
procediment de contractació corresponent al subministrament de l’ energia 
elèctrica, requeriment realitzat als òrgans d’administració de la societat 
mitjançant el decret d’alcaldia núm. 618/2012, de 29 de maig de 2012. 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Únic. Elevar al Ple l’informe complementari d’auditoria financera i de 
compliment de la legalitat en relació amb la societat mercantil municipal 
GMSSA corresponent a l’exercici 2012. 
 
 
4. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA DE GUALS. 
 
Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 
 
No hi ha intervencions. 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta dels presents 
[13 vots favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); de CIU (2) 
i del PPC(1); i 3 abstencions del PSC (2) i d’ICV-EUiA (1)], 

             
      ACORDA: 
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Identificació de l’expedient  
 
Expedient número SGGE200900111, relatiu a la pròrroga per a la sol·licitud 
d’inscripció de la titularitat dels guals i estacionaments reservats al Registre 
municipal. 
 
DICTAMEN 
 
Antecedents  
 
I. El Ple de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, en la sessió de data 24 de 
setembre de 2009, va aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora de 
guals i estacionaments reservats. 
 
II. En data 2 de desembre de 2009 va finalitzar el termini d’informació pública i 
d’audiència als interessats establert per a la presentació d’al·legacions, 
reclamacions o suggeriments, durant el qual no se n’ha presentat cap. 
 
III. La publicació íntegra del text definitiu de l’Ordenança municipal reguladora 
de guals i estacionaments reservats, es va tramitar al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, número 302, de data 18 de desembre de 2009,  i va 
entrar en vigor el dia 11 de gener de 2010, passat el termini establert a l’article 
65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local.  
 
IV. La seva “Disposició Transitòria” establia que “a partir de l’entrada en vigor 
d’aquesta ordenança els titulars dels guals existents hauran de sol·licitar, dins 
del termini de tres anys des d’aquesta data, la inscripció al Registre municipal 
de guals i els titulars de guals que gaudeixin de placa hauran de recollir, a més, 
l’adhesiu corresponent a l’any en curs a les oficines municipals, d’acord amb el 
ban d’alcaldia que oportunament es farà públic.” 
 
V. Finalitzat aquest termini de tres anys cap titular ha sol·licitat la inscripció al 
Registre municipal dels guals i estacionaments reservats, per la qual cosa es 
veu i es considera la necessitat de prorrogar aquest termini fins el 31 de 
desembre de 2014 i iniciar, paral·lelament, un procés de revisió per tal de poder 
inscriure tots els guals i estacionaments reservats al Registre Municipal que 
serà portat a aprovació quan es disposi de totes les dades que integren aquest 
Registre. 
 
Fonaments de dret  
 

 Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, en els seus articles: 

 6.2, pel que fa a la garantia del principi d’autonomia organitzativa. 
 8.1a), pel que fa a la potestat d’autoorganització i a la reglamentària 

dels municipis. 
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 46 i 66, pel que fa a la competència municipal. 
 52.2d) pel que fa a l’òrgan competent per a l’aprovació. 
 114, pel que fa al quòrum necessari per a l’aprovació. 
 178, pel que fa al procediment per a la seva aprovació. 
 236 i 237 pel que fa a la competència i al seu contingut bàsic. 

 
 La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, articles 

1, 2.1, 4.1a), 22.2d), 47 i 49. 
 Real Decret 2568/ 1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el reglament 

d’organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals, articles 4 i 
50. 

 Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 
4/1999, de 13 de gener, articles 68 a 101. 

 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Modificar la Disposició Transitòria de l’Ordenança de guals i 
estacionaments reservats, només en el sentit de prorrogar el termini per a la 
sol·licitud d’inscripció en el Registre municipal de guals fins el dia 31 de 
desembre de 2014, quedant el seu el seu redactat de la següent manera:  
 

“Disposició Transitòria.  
A partir de l’entrada en vigor d’aquesta ordenança els titulars dels guals existents 
hauran de sol·licitar, fins a 31 de desembre de 2014, la inscripció al Registre 
municipal de guals i els titulars de guals que gaudeixin de placa hauran de recollir, 
a més, l’adhesiu corresponent a l’any en curs a les oficines municipals, d’acord 
amb el ban d’alcaldia que oportunament es farà públic.” 

 
Segon. Sotmetre a informació pública el present expedient per un termini mínim 
de trenta dies, per tal que s’hi puguin presentar al·legacions, reclamacions o 
suggeriments, mitjançant la inserció de l’anunci corresponents al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona (BOP), al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la 
web municipal. El termini d’informació pública començarà a comptar des de 
l’endemà de la darrera de les publicacions oficials esmentades. 
 
Tercer. Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació, reclamació o 
suggeriment durant el termini d’informació pública i d’audiència als interessats, 
aquest acord que ara s’aprova inicialment, es considerarà aprovat 
definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior.  
 
Un cop aprovat definitivament aquest acord es publicarà íntegrament al Butlletí 
Oficial de la Província, al tauler d’anuncis i a la web municipal.  
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5. DECLARAR LES OBRES DE REFORMA SOL·LICITADES PER L’IRTA 
COM A OBRES D’ESPECIAL INTERÈS. 
 
Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, hi ha intervencions? Senyor Olóndriz.” 
 
Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“Si, només vull explicar que la meva abstenció no és perquè no estigui d’acord 
amb que l’IRTA faci obres ni modificacions, sinó per la disconformitat del meu 
grup en l’aplicació d’aquestes rebaixes entre administracions o des 
d’administracions locals a administracions d’un àmbit més gran. Només 
recordar que ja repetidament hem votat sempre abstenció, però no perquè no 
ens sembli bé que l’IRTA estigui situada allà, ni faci obres, naturalment.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, gràcies. Hi ha més intervencions? Doncs passem a la votació.”  
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  dels presents 
[11 vots favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10) i del 
PPC(1); i 5 abstencions de CIU (2); del PSC (2); i d’ICV-EUiA (1)], 

             
           ACORDA: 

    
Identificació de l’expedient  
 
Expedient núm. 55/2013 relatiu a la sol·licitud de l’Institut de Recerca i 
Tecnologia Agroalimentària (IRTA) de bonificació per obres d’especial interès 
de l’Impost sobre Construccions, Instal.lacions i Obres per les obres de reforma 
de les instal·lacions. 
 
DICTAMEN 
 
Antecedents  
 
El senyor Joan del Sol i Queralt, en representació de l’Institut de Recerca i 
Tecnologia Agroalimentària (IRTA) ha sol·licitat una llicència d’obres per a dur a 
terme obres de reforma i rehabilitació als edificis del centre Torre Marimon. 
 
L’article 6 de l’Ordenança reguladora de l’Impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres, indica que, en el cas que el Ple de la Corporació 
determini que les obres es consideren d’especial interès o utilitat municipal per 
concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de 
l’ocupació, s’aplicarà una bonificació sobre la quota de l’impost del 75 %. 
 



 

18 
 

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

Les obres que tenen per objecte la millora i adequació a la normativa dels 
edificis on es duen a terme activitats d’interès cultural es consideren obres 
d’especial interès. 
 
Fonaments de dret 
 
Article 6 de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres.   
 
Article 103 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.  
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Declarar que les obres sol·licitades per l’Institut de Recerca i 
Tecnologia Agroalimentària per a dur a terme reformes i obres de rehabilitació 
en els edificis del centre de Torre Marimon, es consideren obres d’especial 
interès per concurrència de circumstàncies de caire cultural. 
 
Segon. Concedir una bonificació del 75 % de la quota de l’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres a les obres indicades, a l’empara de 
l’article 6è de la vigent Ordenança reguladora. 
 
Tercer. Comunicar els presents acords a l’Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentària i a l’Àrea de Serveis Econòmics de l’Ajuntament. 
 
 
6. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 10/2013, MITJANÇANT 
CRÈDITS EXTRAORDINARIS. 
 
Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 
 
No hi ha intervencions. 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  dels presents 
[10 vots favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); i 6 
abstencions de CIU (2); del PSC (2); del PPC (1); i d’ICV-EUiA (1)], 

             
            ACORDA: 
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Identificació de l’expedient  
 
Expedient número SEMC 9/2013, relatiu a la modificació de crèdits número 
10/2013 del pressupost municipal de l’exercici 2013, mitjançant crèdits 
extraordinaris. 
 
DICTAMEN 
 
Antecedents  
 
Cal dur a terme una modificació de crèdits per tal de poder realitzar unes 
despeses que no es poden demorar fins a l’exercici següent i que en el 
pressupost de la Corporació no hi ha crèdit previst. S’adjunta a l’expedient les 
sol.licituds amb els informes justificatius. 
 
En el llistat que s’acompanya, com annex, es detallen les aplicacions 
pressupostàries que es creen finançades mitjançant les baixes de crèdits de 
despeses d’altres aplicacions del pressupost no compromeses, les dotacions 
de les quals es consideren reductibles sense pertorbació del servei respectiu. 
 
Es proposa la creació de les següents aplicacions pressupostàries pels motius 
que s’exposen tot seguit: 
 
31.152.74000 Aportació per compensar pèrdues Caldes Habitatge, SL  
 
El Ple en funcions de Junta General de la societat Caldes Habitatge, SL, en la 
sessió del dia 25 d’abril de 2013, va aprovar els comptes anuals corresponents 
a l’exercici 2012, que després de l’observació de la Memòria, el Balanç, el 
Compte de pèrdues i guanys i l’Estat de canvis en el patrimoni net va donar un 
resultat negatiu de 2.404,98 euros. 
 
La situació de l’empresa Caldes Habitatge, SL en el moment de l’aprovació dels 
comptes anuals de l’exercici 2012 no és d’equilibri financer ja que incorre en 
pèrdues. 
 
Per tal d’equilibrar la societat dels del punt de vista financer i degut a que la 
societat no té ingressos, és necessari que l’Ajuntament realitzi una aportació 
econòmica per compensar les pèrdues. 
 
També cal tenir en compte per l’any 2013 les despeses derivades de: 
l’elaboració de la comptabilitat de l’exercici 2012, els comptes anuals i els 
impostos; les despeses de Notaria i Registre Mercantil i altres imprevistos que 
es puguin generar. Per consegüent, per eixugar el resultat negatiu de l’exercici 
2012 més la previsió de despeses per l’exercici 2013, es proposa crear 
l’aplicació pressupostària 31.152.74000 Aportació per compensar pèrdues 
Caldes Habitatge, SL per un import de 6.000,00 euros el finançament de la qual 
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anirà a càrrec d’una baixa de l’aplicació pressupostària 21.934.31100 
Comissions. 
 
60.134.62400 Elements transport policia 
 
La policia ha sol.licitat poder realitzar la compra d’un vehicle per tal de poder-lo 
cedir a protecció civil  amb un cost total de 5.500,00 euros. 
 
Es proposa crear l’aplicació pressupostària 60.134.62400 Elements transport 
policia per un import de 5.500,00 euros el finançament de la qual anirà a càrrec 
d’una baixa de l’aplicació pressupostària 40.336.61919 Millores Torre Roja. 
 
31.432.46100 Diputació, aportació estudi viabilitat Balneari Can Rius 
 
L’Ajuntament de Caldes de Montbui va sol·licitar a la Diputació la concertació 
de recursos tècnics consistents en la redacció de plans, projectes i informes. La 
Diputació de Barcelona va aprovar un ajut consistent en la realització d’un 
“Estudi de viabilitat del Balneari Can Rius” en el marc del Règim de concertació 
de l’àmbit de suport a serveis i activitats del Pla de concertació.  
 
Aquest estudi ha tingut un cost total de 21.063,00 euros dels quals la Diputació 
assumeix el 85% (17.903,55 euros) i l’Ajuntament de Caldes el 15% (3.159,45 
euros). 
 
L’àrea de Serveis Territorials ha sol·licitat una modificació de crèdits per tal de 
poder assumir l’aportació que li pertoca a l’Ajuntament per a la realització 
d’aquest estudi de viabilitat del Balneari de Can Rius. 
 
Es proposa crear l’aplicació pressupostària 31.432.46100 Diputació, aportació 
estudi viabilitat Balneari Can Rius per un import de 3.159,45 euros el 
finançament de la qual anirà a càrrec d’una baixa de l’aplicació pressupostària 
31.169.20300 Renting enllumenat públic. 
 
50.241.14300 Personal Programa col·laboració social i 50.241.16001 Seguretat 
social Programa col·laboració social 
 
El Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), mitjançant la Resolució de data 
08/05/2013, ha estimat la sol·licitud de l’Ajuntament de Caldes de Montbui per 
portar a terme treballs de col·laboració social amb persones que percebin 
prestacions per desocupació presentada en data 02/05/2013. En concret es va 
sol·licitar poder realitzar el projecte “Suport a l’Ocupació” amb l’objectiu de 
disposar d’una persona desocupada perceptora de prestacions per 
desocupació, per a la realització d’un programa de col·laboració social, des de 
l’ 01/06/2013 fins a 31/12/2013, amb la professió/ocupació de tècnic/a 
d’ocupació/orientador/a professional.  
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L’Àrea de Serveis Personals ha sol·licitat una modificació de crèdits per tal de 
poder fer front al cost que li pertoca a l’Ajuntament de Caldes per poder portar a 
terme aquest projecte. 
 
Es proposa crear les aplicacions pressupostàries 50.241.14300 Personal 
Programa col·laboració social i 50.241.16001 Seguretat social Programa 
col·laboració social per un import total de 7.569,73 euros el finançament de les 
quals anirà a càrrec d’una baixa de l’aplicació pressupostària 50.241.22626 
Foment de l’ocupació. 
 
Per tant, l’expedient que es presenta té per objecte aprovar una modificació de 
crèdits mitjançant crèdits extraordinaris per un import total de 22.229,18 euros.  
 
Fonaments de dret 
 
Articles 169, 170, 171 i 177 del  RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals; articles 35,36, 37 i 38 
del RD 500/1990, de 20 d’abril; i, articles 6, 7, i 8 de les bases d’execució del 
pressupost municipal vigent. 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 10/2013, del 
pressupost de l’Ajuntament de Caldes de Montbui de l’exercici 2013, per un 
import total de 22.229,18 euros, segons detall de l’annex, on s’especifiquen les 
previsions de les noves despeses i les seves fonts de finançament que són a 
càrrec de les baixes de les aplicacions pressupostàries que s’indiquen. 
 
Segon. Exposar al públic aquesta modificació mitjançant publicació d’edicte al 
BOP i en el tauler d’anuncis de la Casa Consistorial, en espai de 15 dies hàbils, 
a efectes de possibles reclamacions segons estableixen els articles 169,170 i 
171 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i considerar 
definitivament aprovat l’expedient en el cas de no presentar-se reclamacions. 
 
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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7. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 11/2013, 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, sobre aquest punt hi ha alguna intervenció? Senyor Olóndriz.” 
 
Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“En les modificacions de crèdit sabeu que tradicionalment m’abstinc perquè 
considero que és la gestió corrent del pressupost, però en aquest cas hauré de 
votar en contra perquè no puc entendre ni estar d’acord amb un decrement de 
15.000 euros amb manteniment de les escoles de Caldes, o ens ho expliqueu 
molt bé o entenem que les escoles no estan precisament en el seu millor 
moment, per tant en aquest cas jo votaré que no.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, senyora Coll.” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“Gràcies, bé, nosaltres volem fer una pregunta a la regidora d’educació i és 
saber aquests 15.000 euro,s que es decrementen d’inversions a les escoles, a 
què anaven dirigits? O sigui, quines obres tenien previst de realitzar i s’ha 
decidit no realitzar? O s’ha considerat no oportú realitzar-les? O va sobrar 
d’unes obres? O quin és el motiu pel qual es considera que 15.000 euros 
sobren d’inversions a les escoles? I per altra banda, què es farà amb 
dinamització turística que sigui més important que les inversions a les escoles?   
Gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, senyor Marañés, si us plau.” 
 
Pren la paraula el senyor Marañés: 
“Bé, aprofito ja per contestar segurament a les dues preguntes.  
De fet és que no sobren a educació, sinó que en falta molt més, però es troba 
que educació no pot realitzar les millores fins que no tingui disponible els 
crèdits d’inversió d’aquest any. Llavors com a turisme faltava, he aprofitat 
primer per passar a turisme aquests diners, llavors quan s’activin les inversions 
d’aquest any, tornar a dipositar dels diners per a educació. No és que es 
decrementi, eh! Si que es decrementa momentàniament, però després es 
tornarà a corregir el defecte. 
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Pren la paraula la senyora Coll: 
“M’ha generat un altre dubte arran de la seva intervenció. Puc preguntar?  
O sigui, està dient que aquesta inversió prevista a educació estava vinculada a 
un finançament via crèdit, entenc? No està disponible perquè no està realitzat 
aquest crèdit? Si no està disponible, no estarà disponible ni a inversions 
d’escoles ni a inversions de dinamització turística, perquè s’haurà de sol·licitar 
el crèdit per finançar aquesta inversió, tant si la inversió és d’un tipus com si la 
inversió és d’un altre.  
No entenc per què aquest moviment. Per què si no hi ha aquest líquid 
disponible. És a dir, no està sol·licitat el finançament previsible? Doncs, a veure 
quina és la resposta per acabar d’entendre.” 
 
Pren la paraula el senyor Marañés: 
“Les inversions previstes en educació eren majors, llavors faltaven diners de 
l’any passat, les ajuntarà amb les inversions d’aquest any per poder arribar a 
fer les inversions.” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“Perdo, eh! Hi ha un romanen de tresoreria que s’ha d’incorporar a la inversió 
2013, de 2012, que junt sumarà més per fer una inversió a les escoles? Que 
aquesta per ara no hi és, i tornarem aquests diners a la partida quan hi sigui? 
Però jo tenia entès -i potser el senyor secretari em podrà aclarir aquest 
concepte-, que una partida decrementada en un pressupost no pot ser 
incrementada per aquell concepte en aquell pressupost vigent. No sé si el 
senyor secretari em pot aclarir aquest dubte? Gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“A veure, es tracta d’una qüestió temporal. Les inversions previstes en escoles 
no són manteniment. Abans el senyor Olóndriz ha dit manteniment però són 
inversions a escoles, no estan encara a punt.  
Els projectes tècnics o els pressupostos que s’han demanat encara no els 
tenim tots, en canvi en turisme sí que tenim una inversió a punt que puja un 
total de diners, que és una mica més del que estava previst i que hi ha en el 
pressupost, per tant  passem una part dels diners del romanent de l’any passat 
d’inversions en centres educatius. Ho passem per poder treure la licitació 
d’aquesta inversió en turisme i més endavant, quan ja tinguem tots els 
pressupostos, totes les inversions, tots els projectes d’inversions per les 
escoles, intentarem complementar la partida, que jo segons tinc entès sí que es 
poden complementar les partides, perquè de fet no la toquem, la d’aquest any 
no la toquem. Això és un romanent del pressupost de l’any passat, no toquem 
el pressupost d’aquest any. No sé si ha quedat una mica més aclarit? Sí?  
Molt bé, podem passar a la votació.”     
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  dels presents 
[10 vots favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); 2 
abstencions de CIU (2); i 4 en contra del PSC (2); del PPC (1) i d’ICV-EUiA (1)], 
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         ACORDA: 

    
Identificació de l’expedient  
 
Expedient número SEMC 9/2013, relatiu a la modificació de crèdits número 
11/2013 del pressupost municipal de l’exercici 2013, mitjançant transferència 
de crèdits. 
 
DICTAMEN 
 
Antecedents 
 
L’Àrea de Serveis Territorials ha sol·licitat dur a terme unes modificacions de 
crèdits per dotar de crèdit unes aplicacions pressupostàries mitjançant 
transferències d’unes altres de diferents àrees de despesa. 

 
Finalment, el projecte Restauració Termes Romanes ha tingut un cost total de 
20.385,74  euros finançat el 50% per la Generalitat, a través de la Llei de 
Barris, i, l’altre 50% per l’Ajuntament. Dels 10.192,87 euros que li pertoca a 
l’Ajuntament, només té reconegut finançament per 8.528,00 euros. Per tant, cal 
fer una modificació de crèdits per import de 1.664,87 euros per finançar aquest 
dèficit de finançament per part de l’Ajuntament. Aquest finançament anirà a 
càrrec d’una transferència de l’aplicació pressupostària 11.432.62509 Pla de 
dinamització turística. 
 
També cal transferir 15.364,98 euros a l’aplicació pressupostària 11.432.62500 
Pla de dinamització turística per tal de fer front a la falta de finançament per 
part de l’Ajuntament degut a que el projecte per la recuperació del safareig de 
Santa Esperança per la construcció d’uns banys termals públics està previst 
que ascendeixi a 172.729,96 euros en comptes dels 142.000,00 euros 
previstos en el pressupost inicial de 2013. Aquest finançament anirà a càrrec 
d’una transferència de l’aplicació pressupostària 45.321.63209 Millores 
equipaments educatius. De l’ altre 50% se’n farà càrrec la Generalitat a través 
de la Llei de Barris. 
  
S’adjunta en l’expedient les sol·licituds amb els informes justificatius. Per tant, 
l’expedient que es presenta té per objectiu aprovar una modificació de crèdits 
per transferència de crèdits d’unes aplicacions de diferents àrea de despesa a 
unes altres, per un import total de 17.029,85 euros. 
 
En la relació que s’acompanya, com annex, es detallen les aplicacions 
pressupostàries de despeses que s’incrementen, així com la necessitat que 
s’ha d’atendre, la satisfacció de les quals no es poden demorar fins l’exercici 
següent.  
 
El resum agregat de la modificació de crèdits és el següent: 
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Tipus de modificació   Increments Decrements
Transferència de crèdits MODIFICACIONS CAP. VI  17.029,85   17.029,85 
  TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDITS  17.029,85    17.029,85 
 

Vist l’informe de la Intervenció Municipal. 
 

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

 
- Els articles 6è. i 10è. de les Bases d’execució del pressupost municipal vigent. 
 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 11/2013, del 
pressupost de l’Ajuntament de Caldes de Montbui de l’exercici 2013, per un 
import total de 17.029,85 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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8. APROVAR LA VALORACIÓ DEL LLOC DE TREBALL D’ENCARREGAT 
D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES. 
 
Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 
 
No hi ha intervencions. 
 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  dels presents 
[10 vots favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); i 6 
abstencions de CIU (2); del PSC (2); del PPC (1); i d’ICV-EUiA (1)], 

             
        ACORDA: 

    
Identificació de l’expedient  
 
Expedient de Recursos Humans, relatiu a la modificació del lloc de treball SP 
007 encarregat d’instal·lacions esportives. 
 
DICTAMEN 
 
Antecedents  

I. La Comissió de Valoració de Llocs de Treball ha portat a terme la valoració 
del lloc de treball d’encarregat d’instal·lacions esportives, com a conseqüència 
de la modificació de les funcions atribuïdes al lloc de treball, segons informe de 
4 de juny de 2013 del cap de l’àrea de serveis personals, el qual s’adjunta a 
l’expedient. 
 
II. Es considera necessari adequar les retribucions del lloc de treball esmentat, 
com a conseqüència de les noves tasques introduïdes, ja que sense la 
modificació de les funcions d’aquest lloc de treball es dificultaria la consecució 
de les comeses del servei on està adscrit. 
 
III. Aquest lloc de treball ha estat valorat amb el mètode HAY, mètode utilitzat i 
acordat amb els representants dels empleats de l’Ajuntament de Caldes de 
Montbui per portar a terme les valoracions dels llocs de treball, segons les 
actes de valoració que consten a l’expedient, de data 14 de juny de 2013 i 17 
de juny de 2013, i d’acord amb el que disposen els articles 17 i 18 de l’Acord de 
Condicions de Treball comunes dels empleats públics de l’Ajuntament de 
Caldes de Montbui. 
 
IV. La Comissió de Valoració de Llocs de Treball, formada pels representants 
de l’Ajuntament i els representants dels empleats, han acordat una valoració de 
350 punts, segons acta de 17 de juny de 2013. 
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V. L’informe de la interventora d’aquest Ajuntament acredita que en el 
pressupost municipal de l’any 2013 hi ha suficient consignació pressupostària 
per atendre la despesa que es detalla a la part dispositiva d’aquest acord. 
 
Fonaments de dret 
L’article 72 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic 
disposa que “en el marc de les seves competències d’autoorganització, les 
Administracions Públiques estructuraran els seus recursos humans d’acord 
amb les normes que regulen la selecció, la promoció professional, la mobilitat i 
distribució de funcions i de conformitat amb lo previst en aquest capítol (Capítol 
II).” 
 
L’article 74 de la mateixa Llei 7/2007, de 12 d’abril, disposa que “les 
Administracions Públiques estructuraran la seva organització mitjançant les 
relacions de llocs de treball o d’altres instruments organitzatius similars, que 
contindran, com a mínim, la denominació dels llocs, els grups de classificació 
professional, els cossos o escales, en el seu cas, a que estan adscrits, els 
sistemes de provisió i les retribucions complementàries.  
 
L’Acord de condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament de 
Caldes de Montbui disposa: 

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

Article 18è. Valoració dels llocs de treball 
 
18.1 La Comissió de Valoració de Llocs de Treball estarà formada per dos 
representants de l’Ajuntament de Caldes de Montbui i un membre del Comitè 
d’Empresa i un membre dels Delegats del personal funcionari. 
18.2 La Comissió de Valoració es reunirà mitjançant convocatòria prèvia per 
qualsevol de les dues parts, amb una antelació de tres dies hàbils i amb tota la 
documentació necessària per poder realitzar la valoració. 
18.3 La Comissió de Valoració de Llocs de Treball valorarà, mitjançant el 
sistema seguit per aquest Ajuntament en la valoració de llocs de treball, tots els 
llocs de treball de nova creació o que es modifiquin, elaborant informe preceptiu 
de la puntuació obtinguda pel lloc de treball i la seva retribució. La valoració 
s’obtindrà per consens de les dues parts. En cas de manca d’acord i un cop 
esgotades les possibilitats de consens, amb un mínim de 3 reunions de la 
Comissió de Valoració de Llocs de Treball, l’Ajuntament aprovarà el sou del lloc 
de treball, adjuntant a l’expedient l’acta de les reunions i els informes de 
valoració del lloc de treball de cadascuna de les parts de la Comissió. Els 
informes de cadascuna de les parts de la comissió de la valoració de llocs de 
treball hauran de ser motivats i hauran d’explicar les causes de la puntuació 
atorgada a un lloc de treball determinat, d’acord amb el sistema de valoracions 
de llocs de treball vigent a l’Ajuntament de Caldes de Montbui. 
18.4 També es tornaran a valorar els llocs de treball existents si així ho sol·licita 
qualsevol empleat que ocupi una plaça de la plantilla de l’Ajuntament de Caldes 
de Montbui, elaborant informe segons el procediment establert al paràgraf 
anterior, per tal de modificar, si així es considera convenient, la Relació de 
Llocs de Treball. Ho podrà sol·licitar a través del Comitè, del seu cap d’àrea o 
mitjançant sol·licitud al Registre General. 
18.5 Un cop iniciat/sol·licitat un procés de valoració o revisió d’un lloc de treball, 
s’estableix un període màxim de 2 mesos per iniciar la valoració i 6 mesos  per 
resoldre la valoració esmentada. “ 
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L’article 22 de la Llei 17/2012, de 27 de desembre de Pressupostos Generals 
de l’Estat pel 2013 disposa: 
“Dos. En l’any 2013, les retribucions del personal al servei dels sector públic no 
podrà experimentar cap increment respecte a les vigents a 31 de desembre de 
2012, en termes d’homogeneïtat pels períodes de comparació, tant pel que 
respecta a efectius de personal, com a l’antiguitat del mateix, i sense tenir-se 
en compte la reducció aprovada pel Reial Decret-Llei 20/2012, de 13 de juliol. 
[...] 
Quatre. La massa salarial del personal laboral, que no podrà incrementar-se el 
2013, està integrada pel conjunt de les retribucions salarials i extrasalarials i les 
despeses d’acció social devengades per l’esmentat personal el 2012, en 
termes d’homogeneïtat per als dos períodes de comparació, tenint en compte el 
que disposa l’apartat Dos d’aquest article. 
[...] 
Set. Lo disposat en els apartats anteriors ha d’entendre’s sens perjudici de les 
adequacions retributives que, amb caràcter singular i excepcional, resultin 
imprescindibles pel contingut dels llocs de treball, per la variació del nombre 
d’efectius assignats a cada programa o pel grau de consecució dels objectius 
fixats al mateix. 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Modificar la relació de lloc de treball de l’Ajuntament de Caldes de 
Montbui, en els termes següents, i segons l’Annex 1 que acompanya la 
proposta: 
 
Es modifiquen les funcions, segons fitxa descriptiva que consta a l’expedient, i 
com a conseqüència d’aquesta modificació, la valoració del lloc de treball 
SP007, encarregat d’instal·lacions esportives, la qual passa a ser de 350 punts. 
 
Segon. Publicar la modificació de la relació de llocs de treball al tauler d’edictes 
de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.  
 
 
 
 
 
 



 

30 
 

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

 
9. DONAR COMPTE I RATIFICAR LES ESMENES INTRODUÏDES D’OFICI 
PER LA CTUB EN LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA NORMATIVA 
URBANÍSTICA (POUM) DE CALDES DE MONTBUI 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, algun grup demana la paraula en aquest punt? Senyor Olóndriz.” 
 
Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“Malgrat les modificacions, que són petites i puntuals, el meu vot continuarà 
sent contrari perquè entenc que amb aquesta modificació del POUM estem 
donant masses possibilitats de posar estacions de servei a masses espais de 
Caldes, gràcies.”  
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, no hi ha més intervencions i com que és un donar compte no caldrà 
votar-lo.” 

             
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament resta assabentat del següent acord:  
                          
Identificació de l’expedient  
 
Expedient número TP202-2012-000033, relatiu a la modificació puntual del 
POUM referent a l’admissió de l’ús d’estació de servei. 
 
DICTAMEN 
 
Antecedents  
 
I.- El Ple de l’Ajuntament, en data 25 d’abril de 2013, va aprovar 
provisionalment la modificació puntual de la normativa urbanística (POUM) de 
Caldes de Montbui referent a l’admissió de l’ús d’estació de servei. 
 
Aquesta modificació puntual del POUM va ser enviada a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona en data 13 de maig de 2013 per a la seva aprovació 
definitiva. 
 
II.- Durant la seva tramitació, tècnics dels Serveis Territorials de l’Arc 
Metropolità II de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme han 
fet arribar un informe en el que es proposa la modificació de diferents articles 
de la normativa. 
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III.- L’arquitecte municipal, en data 28 de maig de 2013, ha emès informe que 
literalment diu: 
 
“En relació amb aquest expedient de modificació puntual de la normativa urbanística 
del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) referent a l’admissió de l’ús 
d’estació de servei, tècnics dels Serveis Territorials de l’Arc Metropolità II de la 
Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, mitjançant un correu electrònic 
de data 27 de maig de 2013 dirigit al Cap d’àrea de Serveis Territorials de 
l’Ajuntament, han fet arribar un informe on es conclou que caldria modificar la 
normativa en el sentit següent: 
 

• Article 109.4.q: Cal modificar la redacció de la part final de l’apartat q), 
substituint-la pel següent: “......així com el comerç de venda de premsa 
periòdica i articles de primera necessitat, d’acord amb la normativa sectorial 
vigent en matèria comercial”. 

 
• Article 214: Cal modificar el redactat de la condició (7) de l’apartat de 

condicions d’ús, substituint-lo pel següent: “No s’autoritzarà la implantació 
d’aquest ús en aquelles parcel·les que confrontin amb els espais públics que 
consten al llistat d’eixos de caràcter cívic que apareixen a l’article 173.b)”. 

 
• Article 229: Cal modificar el redactat de l’apartat de condicions d’ús en relació a 

l’ús d’estació de servei, substituint-lo pel següent: “Estació de serveis (No 
s’autoritzarà la implantació d’aquest ús en aquelles parcel·les que confrontin 
amb els espais públics que consten al llistat d’eixos de caràcter cívic que 
apareixen a l’article 173.b)”. 

 
• Article 319.2: Cal modificar el redactat en relació a l’ús d’estació de servei, 

substituint-lo pel següent: Estacions de servei (amb excepció de la subzona 
d’explotació agrícola-ramadera, clau F2.2, i limitat exclusivament al 
subministrament de carburants)”. 

 
• Article 324.2: Cal afegir al llistat d’usos admesos el següent: “Estació de servei 

(limitat exclusivament al subministrament de carburants)”. 
 
En opinió del que subscriu, pel que fa al redactat definitiu dels articles 319.2 i 324.2, es 
considera innecessari que aquests incorporin la limitació afegida per quan l’aprovació 
d’aquest tipus d’actuacions estan subjectes al procediment que estableix l’article 49 del 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la llei 
d’urbanisme (TRLU) que, entre altres, és on s’haurà de determinar la compatibilitat de 
l’actuació amb les determinacions de la normativa sectorial aplicable. En aquest sentit, 
es proposa el redactat següent: 
 

• Article 319.2: Cal modificar el redactat en relació a l’ús d’estació de servei, 
substituint-lo pel següent: Estacions de servei (amb excepció de la subzona 
d’explotació agrícola-ramadera, clau F2.2) 

 
• Article 324.2: Cal afegir al llistat d’usos admesos el següent: “Estació de servei” 
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En relació amb aquestes esmenes aquest tècnic considera que no tenen consideració 
de caràcter substancial, per quan es tracta més aviat d’uns aclariments, i no desvirtuen 
els objectius del document aprovat provisionalment pel Ple de l’Ajuntament en sessió 
de data 25 d’abril de 2013, conseqüentment, no hi hauria inconvenient que des 
d’aquest Ajuntament es proposi a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona la 
incorporació d’ofici d’aquestes esmenes.” 
 
IV.- Es comunica a aquest Ajuntament que si accepta aquestes precisions, la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona, les incorporarà d’ofici i procedirà a la inclusió 
d’aquesta modificació puntual en l’Ordre del dia de la sessió d’avui. 
 
V.- És d’aplicació pels principis de celeritat administrativa i interès social que la 
tramitació i aprovació definitiva per la CTUB es produeixi el més aviat possible, més 
tenint en compte que d’acord amb l’informe de l’arquitecte municipal reproduït a 
l’apartat tercer (III) anterior, es tracta d’introduir uns aclariments que en res desvirtuen 
el document sotmès a l’aprovació provisional del ple municipal. 
  
Fonaments de dret 
 
 - Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost i modificat per la Llei 3/2012. 
- Reglament de la Llei d’urbanisme aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol. 
- Text refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Caldes de Montbui 
aprovat definitivament el 18 de juny de 2009 per la Comissió d’Urbanisme de 
Barcelona i publicat al DOGC el 17 de juliol de 2009. 
 
Per tot això i fent ús de les atribucions que la normativa em confereix, 
 
RESOLC:  
 
Primer. Donar conformitat a que la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona, incorpori d’ofici les següents esmenes en el document aprovat 
provisionalment pel ple municipal i corresponent a la modificació puntual de la 
normativa urbanística (POUM) de Caldes de Montbui referent a l’admissió de 
l’ús d’estació de servei: 
 

• Article 109.4.q: Cal modificar la redacció de la part final de l’apartat q), 
substituint-la pel següent: “......així com el comerç de venda de premsa 
periòdica i articles de primera necessitat, d’acord amb la normativa 
sectorial vigent en matèria comercial”. 

 
• Article 214: Cal modificar el redactat de la condició (7) de l’apartat de 

condicions d’ús, substituint-lo pel següent: “No s’autoritzarà la 
implantació d’aquest ús en aquelles parcel·les que confrontin amb els 
espais públics que consten al llistat d’eixos de caràcter cívic que 
apareixen a l’article 173.b)”. 
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• Article 229: Cal modificar el redactat de l’apartat de condicions d’ús en 
relació a l’ús d’estació de servei, substituint-lo pel següent: “Estació de 
serveis (No s’autoritzarà la implantació d’aquest ús en aquelles 
parcel·les que confrontin amb els espais públics que consten al llistat 
d’eixos de caràcter cívic que apareixen a l’article 173.b)”. 

 
• Article 319.2: Cal modificar el redactat en relació a l’ús d’estació de 

servei, substituint-lo pel següent: Estacions de servei (amb excepció de 
la subzona d’explotació agrícola-ramadera, clau F2.2).  

 
• Article 324.2: Cal afegir al llistat d’usos admesos el següent: “Estació de 

servei”. 
 

Segon. Donar compte i proposar la ratificació d’aquestes esmenes introduïdes 
d’ofici per la CTUB tant per la Comissió informativa d’assumptes plenaris com 
pel proper ple ordinari de l’Ajuntament a celebrar el dia 27 de juny d’ enguany. 
 
Tercer. Comunicar aquest acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona.” 
 
Fonaments de dret 
 
La Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Restar assabentats del Decret d’Alcaldia número 638/2013, dictat en 
data 30 de maig d’enguany, pel qual es resol donar conformitat a que la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, perquè incorpori d’ofici unes 
esmenes en el document aprovat provisionalment pel Ple municipal i 
corresponent a la modificació puntual de la normativa urbanística (POUM) de 
Caldes de Montbui referent a l’admissió de l’ús d’estació de servei  
 
Segon. Ratificar les dites esmenes següents: 
 

• Article 109.4.q: Cal modificar la redacció de la part final de l’apartat q), 
substituint-la pel següent: “......així com el comerç de venda de premsa 
periòdica i articles de primera necessitat, d’acord amb la normativa 
sectorial vigent en matèria comercial”. 

 
• Article 214: Cal modificar el redactat de la condició (7) de l’apartat de 

condicions d’ús, substituint-lo pel següent: “No s’autoritzarà la 
implantació d’aquest ús en aquelles parcel·les que confrontin amb els 
espais públics que consten al llistat d’eixos de caràcter cívic que 
apareixen a l’article 173.b)”. 
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• Article 229: Cal modificar el redactat de l’apartat de condicions d’ús en 

relació a l’ús d’estació de servei, substituint-lo pel següent: “Estació de 
serveis (No s’autoritzarà la implantació d’aquest ús en aquelles 
parcel·les que confrontin amb els espais públics que consten al llistat 
d’eixos de caràcter cívic que apareixen a l’article 173.b)”. 

 
• Article 319.2: Cal modificar el redactat en relació a l’ús d’estació de 

servei, substituint-lo pel següent: Estacions de servei (amb excepció de 
la subzona d’explotació agrícola-ramadera, clau F2.2).  

 
• Article 324.2: Cal afegir al llistat d’usos admesos el següent: “Estació de 

servei”. 
 
 
10. DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET NÚMERO 681/2013, DE 7 DE 
JUNY, RELATIU A L’APROVACIÓ DE XIFRES DE POBLACIÓ REFERIDES 
A L’1 DE GENER 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: 
“Les xifres referides de població són 17.157 habitants. En qualsevol cas només 
dir, perquè em sembla que és una dada rellevant, que és la primera vegada 
des de l’any 1986 que perdem població. Per tant la primera vegada en 27 anys 
que hi ha un retrocés de població, tot i que és un retrocés molt lleu, degut 
evidentment a la baixa de natalitat, però també a un repunt de la mortalitat 
durant l’any 2012 i pel fet que, també en comptes de rebre població immigrada, 
tenim població que en alguns casos ens està fent el retorn als seus països 
d’origen. Per tant, tots aquests factors plegats ens han portat que per primer 
cop des de l’any 1986 Caldes de Montbui perdi població, concretament hem 
perdut 116 habitants a 1 de gener de 2013, en relació amb l’1 de gener de 
2012. 
Hi ha alguna intervenció, tot i que és un donar compte? No?  
Ara repescaríem el primer punt de l’ordre del dia, que l’havíem deixat pel 
darrer, esperant que es pogués incorporar el regidor Isidre Pineda.”  

 
             

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament resta assabentat del següent acord:  
    
Identificació de l’expedient  
 
Expedient número SGGE201300030, relatiu a l'aprovació oficial de xifres de 
població referida a l’1 de gener de 2013. 
 
DICTAMEN 
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Antecedents  
 
En data 7 de juny de 2013, el Sr. Jordi Solé i Ferrando, Alcalde President de 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui, ha dictat el Decret número 681/2013 on 
resol aprovar la revisió del Padró municipal de Caldes de Montbui amb el 
resultat de la xifra final de la gestió del padró de la Diputació de Barcelona de 
17.157 habitants, referida a l’1 de gener de 2013.  
 
A continuació es transcriu el contingut literal de l’esmentat decret: 
    

“DECRET NÚM. 681/2013 
 
Identificació de l’expedient 
Expedient número SGGE201300030, relatiu a l'aprovació oficial de xifres de 
població referida a l’1 de gener de 2013 . 
 
Antecedents 
I. D’acord amb la Resolució de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), de 17 de 
novembre de 2005, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments 
sobre la revisió anual del Padró municipal i sobre el procediment d’obtenció de la 
proposta de xifres oficials de població, els ajuntaments han d’aprovar la revisió 
dels seus Padrons municipals amb referència a 1 de gener de cada any, 
formalitzant les actuacions dutes a terme durant l’exercici anterior. 
 
II. En data 27 de març de 2013, l’Institut Nacional d’Estadística, mitjançant l’ofici 
presentat al registre d’entrada d’aquest ajuntament amb el número 003610, ens 
comunica la proposta de xifra de població a 1 de gener de 2013 de 17.153 
habitants. 
 
III. En el mateix escrit demana a aquest Ajuntament que trameti abans del dia 10 
d’abril un ofici en el qual s’especifiqui la xifra de població resultant de la revisió 
realitzada per aquesta Corporació municipal junt amb el fitxer C08033AI.013, 
còpia del padró complet a 1 de gener del qual s’hagi deduït aquesta, ajustat a les 
especificacions tècniques que es descriuen a l’apartat IV de la Resolució de 25 
d’octubre de 2005, de la Presidenta de l’Institut Nacional d’Estadística i del 
Director General de Cooperació Local per la qual es dicten instruccions 
tècniques als ajuntaments sobre la revisió anual del Padró municipal i sobre el 
procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població.  
 
IV. L’Ajuntament va trametre aquesta xifra així com el fitxer corresponent. 
 
V. Posteriorment, l’INE ha resolt unes al·legacions presentades per l’Ajuntament 
de Caldes de Montbui concretant la xifra de població a 1 de gener de 2013 en: 
17.157 habitants.  
 
VI. És necessari per tant corregir o presentar esmenes a l’expressada xifra o 
acceptar-la i aprovar-la  abans del 31 de desembre de 2013. 
 
VII. L’Ajuntament es mostra conforme amb aquesta xifra final de població que 
amb l’acceptació de les al·legacions pertinents ha concretat l’INE. 
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Fonaments de dret 
 
- Article 21 1. a),b),d) i s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril. 
 
- Article 81 i concordants del Reial Decret 2612/1.996, de 20 de desembre, que 
modifica el reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals, 
aprovat pel Reial Decret 1690/1.986 d’11 de juliol. 
 
- Apartats IV, V, VI i concordants de la Resolució de 25 d’octubre de 2005, de la 
Presidenta de l’Institut Nacional d’Estadística i del Director General de 
Cooperació Local. 
 
- Apartats IV, V, VI i concordants de la Resolució de l’INE de 17 de novembre de 
2005. 
 
Per tot això i fent ús de les atribucions que la normativa em confereix, 
 
RESOLC: 
 
Primer. Aprovar la revisió del Padró municipal de Caldes de Montbui amb el 
resultat de la xifra final de la gestió del padró de la Diputació de Barcelona de 
17.157 habitants, referida a l’1 de gener de 2013.  
 
Segon. Trametre el present decret a la delegació provincial de l’Institut Nacional 
d’Estadística, junt, si escau, amb els corresponents fitxers. 
 
Tercer. Donar compte d’aquest decret en la propera sessió plenària que es 
celebri.” 

 
 
Fonaments de dret 
 
La Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Únic. Restar assabentats del Decret d’Alcaldia número 681/2013, dictat en data 
7 de juny d’enguany, pel qual es resol aprovar la revisió del Padró municipal de 
Caldes de Montbui amb el resultat de la xifra final de la gestió del padró de la 
Diputació de Barcelona de 17.157 habitants, referida a l’1 de gener de 2013.  
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11. APROVAR INICIALMENT EL REGLAMENT DEL NOMENCLÀTOR DE 
CARRERS I ESPAIS PÚBLICS DE CALDES DE MONTBUI I DEL 
PROCEDIMENT PER A L’ASSIGNACIÓ DE DENOMINACIONS DE 
CARRERS I ESPAIS PÚBLICS DEL MUNICIPI. 
 
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, senyor Pineda si us plau.” 
 
Pren la paraula el senyor Pineda: 
“Bé, bon vespre, disculpin aquest petit retard.  
En primer lloc el que vam fer ja el passat any, a finals de l’any passat, va ser 
agafar diferents models de nomenclàtor i vam treballar des de la regidoria de 
participació en una proposta base que crec que s’ha treballat amb els diferents 
partits polítics d’una forma consensuada i d’una forma conjunta.  
Finalment la majoria d’esmenes van ser acceptades, algunes es van justificar el 
perquè es modificava el seu redactat. I de tot plegat n’ha sortit un document 
que crec positiu perquè contempla les diferents opinions i aportacions dels 
grups polítics.  
Per tant, des d’aquí agraeixo el treball conjunt que hem fet entre tots i crec que 
és una bona manera per seguir treballant, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, intervencions? Senyora Romano” 
 
Pren la paraula la senyora Romano: 
“Bon vespre, en aquest cas al ser una aprovació inicial i com bé ha dit el 
regidor, hem presentat els partits de l’oposició al·legacions i hem estat 
treballant amb el document. Al ser una proposta inicial, el nostre vot en aquest 
cas serà l’abstenció, perquè entenem que aquest reglament potser té molt de 
polític i poc de tècnic, no? I entenem que com que és una aprovació inicial, 
seguirem parlant amb el regidor i a veure com ho podem refinar, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, senyor Galvan” 
 
Pren la paraula el senyor Galvan: 
“Bé, gràcies. Nosaltres simplement volem fer una aportació semblant. Es a dir, 
tal com se’ns va dir a la Comissió Informativa, intentarem presentar les 
al·legacions necessàries en el període que s’obre. Primer perquè trobem a 
faltar per exemple la presencia del Consorci de Normalització Lingüística -tenint 
oficina pròpia al poble-.   
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En principi també veiem un excés de presència política, tot i que, quedi clar, 
considerem que està molt bé la iniciativa de fer aquest reglament.  
Al seu moment ja ho vam demanar i és molt necessari, però precisament 
perquè aquests reglaments i aquestes comissions han de tenir un caràcter 
absolutament objectiu. El pes, ha de ser un pes tècnic, que les seves 
actuacions tinguin un nivell de dictamen que d’alguna manera no hagi d’entrar 
en discussió política. Són detallets que intentarem aportar durant el període 
que s’obre.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Senyora Coll, endavant” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“Bé, com saben, nosaltres quan es va plantejar - ara ja fa un temps, perquè es 
va iniciar aquest procés ja fa mesos-, varem estar d’acord que era un reglament 
necessari, important que tinguéssim aprovat, sobretot per les experiències 
negatives -des del nostre punt de vista- que hi ha hagut quan a confrontació 
social en el moment de posar noms a carrers, per exemple, a Caldes, no?  
I que per tant, el fet de poder tenir aquest reglament i d’aquesta normativa el 
més consensuada possible, sempre seria una qüestió beneficiosa, no?  
I és per aquest motiu que des del primer document que se’ns va presentar, el 
nostre grup va presentar algunes esmenes en el text, i va quedar una mica en 
“stant by” un temps i després es va reprendre, no?  
El procés d’aquest reglament. El que no entenem és com sent un dels grups 
que vam participar en esmenes en el document i que vam mostrar el nostre 
interès a fer aportacions en aquest procés, se’ns exclogui de la fase final.  
O sigui, hem descobert que hi ha hagut un procés a partir del 3 de juny amb els 
grups municipals, perquè hem vist el document a l’expedient, que s’ha enviat 
correu electrònic a tots els portaveus menys al nostre grup, oi?  
En l’expedient consta un correu electrònic des de l’Ajuntament de dilluns 3 de 
juny -que a nosaltres no ens ha arribat mai- en el qual es plantejaven les 
esmenes, les acceptades, les no acceptades. Tinc la foto aquí, te l’envio si vols, 
vull dir que està a l’expedient també el document aquest. 
Clar, no podem ser proactius si... clar, encara bola de cristall no tenim, no? 
Llavors, lamentem que no se’ns hagi tingut en compte en tot el procés, quan 
hem tingut la voluntat, en tot moment, de participar-hi. En tot cas el nostre vot 
serà l’abstenció, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, senyor Pineda” 
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Pren la paraula el senyor Pineda: 
“Bé, em deixen bastant sorprès, perquè realment nosaltres vam fer un període 
on donàvem l’opció a que els diferents grups polítics fessin les seves 
aportacions, les seves valoracions. Hi ha moltes aportacions com per exemple 
aquesta part que vostès comenten, que és la composició de l’òrgan o de les 
diferents persones que estarien en aquesta comissió i en cap moment van 
comentar que els hi semblava que era una comissió massa política i poc 
tècnica. Ho van dir a posteriori quan això ho havíem portat a la Comissió 
Informativa. En tot cas és un document que hem anat treballant fa molt de 
temps i no costava res haver-ho dit amb anterioritat i segurament ho haguéssim 
pogut debatre, eh!  
Nosaltres a proposta de la seva consideració, vam afegir més representants de 
la Comissió de Patrimoni, això doncs va ser una de les respostes que se’ls hi 
va donar en aquest sentit. Enlloc de quatre representants de la Comissió de 
Patrimoni, en podien ser cinc, per què no? Però en tot cas això no hagués 
costat res dir-ho anteriorment.  
I sobre excloure’ls de la fase final, no sé de què se’ls ha exclòs. Precisament, 
ha estat un document que hem intentat treballar de forma consensuada amb 
els diferents grups, que es va portar a diferents juntes de portaveus i en tot cas 
em deixa molt sorprès, no sé a què es refereix, sincerament.” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“Mira, em refereixo al procés a partir del 3 de juny, que està en l’expedient. 
Nosaltres hem sabut arran de l’expedient, d’un correu que envien als portaveus 
d’Iniciativa, del PP i de Convergència i Unió per tal de coordinar la redacció del 
reglament i fer les consideracions oportunes a les esmenes presentades. 
Esmenes que també vam presentar el nostre grup. 
Us acompanyo el reglament, senyalant les coses que han acceptat, les que no i 
en el qual a nosaltres no se’ns informa d’aquest procés, no estem, comprovi-ho 
en el correu electrònic, en el propi expedient està. 
Clar, jo no sabia si havia correus o no n’hi havia, ho he vist en l’expedient 
perquè està imprès i llavors dic: és una llàstima que la voluntat la hem tingut, 
que no haguem pogut fer fins el final.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Be, em sembla que és evident que és un descuit, no hi ha cap mena de 
intenció altre que no pas un descuit, perquè evidentment es tractava d’intentar 
treballar això conjuntament amb tots els grups. De fet es va començar a fer així. 
Per tant, entenc que a l’hora d’enviar el correu doncs, en fi, no es va posar com 
a destinatari a vostè i no hi veig res més que un descuit, que no s’hauria de 
tornar a produir. 
Passem a la votació, hi ha més intervencions? Sí, endavant.” 
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Pren la paraula el senyor Galvan: 
“Bé, gràcies, jo he fet unes anotacions a partir que la comissió es va... nosaltres 
vam reflexionar segurament tard. Es va comentar a la comissió. He estat molt 
específic amb dos temes concrets. Si vostè em diu que aquests temes són 
corregibles nosaltres no tenim cap problema en votar a favor.  
O sigui, no teníem intenció de crear cap conflicte, simplement dir que tots 
plegats ens hem descuidat, que tenim el Consorci de Normalització Lingüística 
present al poble i que seria convenient consultar-ho per evitar qualsevol 
problema a nivell de topònims i recuperacions que això són problemes que ens 
trobaríem d’aquí a vint anys.  
I d’altra banda voldríem un major pes tècnic. Només és aquest el nostre 
plantejament.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, en tot cas és l’aprovació inicial i el text es pot millorar en les properes 
setmanes. Totes les propostes de millora seran benvingudes. 
Passem doncs a la votació.”       
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  dels presents 
[12 vots favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10) i de CIU 
(2); i 4 abstencions del PSC (2); del PPC (1) i d’ICV-EUiA (1)], 
 

ACORDA: 
    
Identificació de l’expedient  
 
Expedient número SGGE201300028 relatiu a l’aprovació del Reglament del 
Nomenclàtor de carrers, espais i equipaments públics de Caldes de Montbui. 
 
DICTAMEN 
 
Antecedents  

Com s’exposa al preàmbul de la Llei 1/1998, del 7 de gener, de política 
lingüística ”la llengua catalana és un element fonamental de la formació i la 
personalitat nacional de Catalunya, un instrument bàsic de comunicació, 
d'integració i de cohesió social dels ciutadans i ciutadanes, amb independència 
de llur origen geogràfic, i el lligam privilegiat de Catalunya amb les altres terres 
de parla catalana, amb les quals forma una comunitat lingüística que ha aportat 
al llarg dels segles, amb veu original, una valuosa contribució a la cultura 
universal. A més, ha estat el testimoni de fidelitat del poble català envers la 
seva terra i la seva cultura específica. 
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Forjada originàriament en el territori de Catalunya, compartida amb altres terres 
en les quals rep també denominacions populars i fins i tot legals diverses, la 
llengua catalana ha estat sempre la pròpia del país i, com a tal, s'ha vist 
afectada negativament per alguns esdeveniments de la història de Catalunya, 
que l'han portada a una situació precària. Aquesta situació és deguda a 
diversos factors, com són la persecució política que ha patit i la imposició legal 
del castellà durant més de dos segles i mig; les condicions polítiques i 
socioeconòmiques en què es produïren els canvis demogràfics de les darreres 
dècades, i, encara, el caràcter de llengua d'àmbit restringit que té, similar al 
d'altres llengües oficials d'Europa, especialment en el món actual, en què la 
comunicació, la informació i les indústries culturals tendeixen a la 
mundialització. 

Com a resultat, doncs, de totes aquestes circumstàncies, la situació 
sociolingüística de Catalunya és avui complexa. La realitat d'una llengua pròpia 
que no ha assolit la plena normalització i que té un nombre de parlants 
relativament petit en el context internacional conviu amb el fet que molts dels 
ciutadans i ciutadanes del territori de Catalunya tenen com a llengua materna la 
castellana, en la qual s'expressen preferentment i a partir de la qual han 
contribuït, tot sovint, a enriquir de manera significativa la mateixa cultura 
catalana, contribució feta així mateix per altres ciutadans i ciutadanes en altres 
llengües. Aquesta realitat, doncs, exigeix una política lingüística que ajudi 
eficaçment a normalitzar la llengua pròpia de Catalunya i que, alhora, garanteixi 
un respecte escrupolós als drets lingüístics de tots els ciutadans i ciutadanes.” 

Tot això crea la necessitat d’aprovar un Reglament del Nomenclàtor de carrers, 
espais i equipaments públics de Caldes de Montbui, amb el seu procediment 
per a l’assignació de denominacions. 
 
De conformitat amb el que disposen els articles 4.1a) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local i 6.2 i 8.1a) del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, s’ha incoat expedient administratiu per a l’aprovació del Reglament 
del Nomenclàtor. 

 
Per part del Tècnic d’Administració General de l’Ajuntament de Caldes de 
Montbui, Antoni Campelo i Rodríguez, es va redactar un projecte de Reglament 
del Nomenclàtor, el qual haurà d’ajustar la seva actuació a les normes de 
procediment que tot seguit s’esmenten. 
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Fonaments de dret 
 
A aquest expedient li és d’aplicació la següent normativa: 
 

 Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, en els seus articles: 

 6.2, pel que fa a la garantia del principi d’autonomia organitzativa. 
 8.1a), pel que fa a la potestat d’autoorganització i a la reglamentària 

dels municipis. 
 46 i 66, pel que fa a la competència municipal. 
 52.2d) pel que fa a l’òrgan competent per a l’aprovació. 
 114.1, pel que fa al quòrum necessari per a l’aprovació. 
 178, pel que fa al procediment per a la seva aprovació i publicació. 

 La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, articles 
1, 2.1, 4.1a), 22.2d) i 70.2, aquest últim pel que fa a la publicació.  

 Real Decret 2568/ 1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el reglament 
d’organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals, articles 4 i 
50.3. 

 Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 
4/1999, de 13 de gener, articles 68 a 101. 

 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Aprovar inicialment el Reglament del Nomenclàtor de carrers i espais 
públics de Caldes de Montbui i del procediment per a l’assignació de 
denominacions de carrers, espais i equipaments públics del municipi. 
 
Segon. Sotmetre a informació pública el present expedient i el text del 
Reglament per termini de trenta dies hàbils, per tal que s’hi puguin presentar 
al·legacions, reclamacions o suggeriments, mitjançant la inserció de l’anunci 
corresponents al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOP), al tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament i a la web municipal. El termini d’informació pública 
començarà a comptar des de l’endemà de la darrera de les publicacions oficials 
esmentades. 
 
Tercer. Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació, reclamació o 
suggeriment durant el termini d’informació pública i d’audiència als interessats, 
el Reglament del Nomenclàtor, que ara s’aprova inicialment, es considerarà 
aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior.  
 
Un cop aprovat definitivament el Reglament del Nomenclàtor es publicarà 
íntegrament al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis i a la web 
municipal.  
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12. RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA DICTADES DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ 
ORDINÀRIA. 
 
Des del número 600, de data 23 de maig de 2013, fins al número 723, de data 
18 de juny de 2013. 
 
13. DESPATX ORDINARI 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Vull mencionar que s’ha signat un Decret d’Alcaldia perquè la senyora Àngels 
Pou havia demanat canviar -ho menciono perquè això tindrà efectes amb l’acta 
que s’està aixecant-,  ens ha demanat canviar l’ordre dels cognoms, de Garcia 
Pou a Pou Garcia. Per tant, ja està signat el Decret i ja tindrà efectes en l’acta 
d’aquest mateix Ple.” 
 
 
14. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Abans de passar la paraula als membres de l’oposició, passo la paraula al 
senyor Personat.” 
 
Pren la paraula el senyor Personat: 
“Bé, era més que res per respondre a la pregunta que ens va fer la senyora 
Taulats. Pregunta o observació quan a les proves que fem per treball, que no hi 
havia el Català com obligatori sinó que era com a meritori.  
Bé, la primera vegada ens va sobtar una miqueta i la segona encara ens ha 
sobtat més, perquè evidentment ho havíem mirat i havíem pensat que estava 
correcte, però sempre hi pot haver un error. 
Els hi llegiré una miqueta perquè no vull perdre la resposta... 
Diu: el nivell de Català és un requisit legal, tal i com ve donat i tal i com va 
constar a les bases reguladores, o sigui, és un requisit legal, no podem obviar-
lo. Per tant, és obligatori.  
Com es tracta d’un requisit legal i al qual estem obligats, no cal que consti a la 
fixa descriptiva, ni a la relació de llocs de treball, doncs ja ens obliga la llei. Tot i 
això, aquest departament conjuntament amb el Consorci de Normalització 
Lingüística representant aquí l’Ajuntament, vam estar treballant per establir 
requisits de nivell de Català de cadascun dels llocs de treball de la relació dels 
llocs de treball tal i com ens demanava el Consorci i així vam establir els criteris 
de nivell Català, que es va aprovar en la relació de llocs de treball.  
O sigui, cada lloc de treball té el nivell de Català que és adient per assolir la 
plaça. Per tant, el requisit de nivell de Català exigit consta en l’expedient en 
l’annex 1 que això estava malament aleshores, i que on es troba sempre que a 
partir dels criteris donats al Consorci.  
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A la fixa descriptiva també surt el Català com a mèrit i hi ha de sortir com a tal, 
ja que l’Ajuntament al confeccionar les bases reguladores, pot decidir per un 
lloc que s’exigeix el nivell C, puntuï la valoració mèrits també per tindre el nivell 
D, que és superior, o que l’examen de Català no sigui tan sols apte o no apte, 
sinó que també puntuï.  
Per tant aquesta diferència l’obligatori és el C per exemple i el que té el D li 
puntua més com a mèrit, i si fan un examen, és apte o no apte, sinó que també 
pot ser meritori, però obligatori sempre hi és. 
Per tant, no es tracta de cap error, com es va comentar i que nosaltres no 
sabíem en aquell moment. De fet la fixa descriptiva de les aportades a 
l’expedient el dia del ple, s’adapta al que disposa la normativa d’aplicació. 
Tinc que dir que aquesta resposta no vam saber donar-la l’últim ple.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, obrim ara el torn de l’oposició, senyor Olóndriz” 
 
Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“Si, gràcies. Tinc una proposta i tres preguntes. La proposta és que l’agenda 
del regidors de govern i especialment dels regidors alliberats sigui pública, de 
cara a la transparència. Penso que és una bona pràctica fer pública l’agenda, 
evidentment l’agenda de treball, no l’agenda particular. 
Això té una explicació, ja que recentment, diverses vegades, en Comissions 
Informatives les comencem tard perquè hi ha alguns regidors de l’oposició, una 
regidora de l’equip de govern que sempre és puntual, i acostumem a començar 
tard, vint minuts, trenta minuts tard. L’últim dia vint-i-cinc minuts tard va arribar 
el segon regidor i cinc minuts més tard un altre.  
A més d’entrar i començar, pràcticament, sense donar explicacions. Però 
encara és més greu, el fet que algun regidor que havia d’estar a la Comissió 
Informativa, no hi era, i que no hi era segurament pot tenir una explicació de 
que tenia alguna feina, alguna reunió, o alguna cosa similar.  
Lamentablement va ser vist en un restaurant conegut de Caldes a la mateixa 
hora. Per tant, igual era una reunió de feina, però m’estranya, encara que jo no 
ho vaig poder veure perquè jo estava a la Comissió Informativa, algú que 
passava per allà sí que el va veure. 
Per tant, la proposta és aquesta, que l’agenda sigui pública.  
La pregunta és si aquesta reunió era de feina o no?, perquè desitjaríem que fos 
de feina. 
La segona pregunta seria si els regidors alliberats, que cobren un sou, tenen 
dret a cobrar dietes? Dietes per transport, dietes per desplaçaments o algun 
tipus de dietes, i en cas que sigui afirmatiu, què inclou, quins conceptes poden 
passar-se per dietes?  
Perquè la tercera pregunta seria si s’han cobrat dietes per part dels regidors 
alliberats que no corresponguin a llargs desplaçaments, o alguna despesa 
suficientment gran com per no ser coberta amb el seu sou. Gràcies.” 
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Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Fem la ronda, qui més havia demanat? Senyora Coll.” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“Gràcies, bé, nosaltres volíem fer una pregunta i un prec alhora, i és que ja fa 
dos Consells Escolars Municipals -això ho recordarà perquè ho vam tornar a 
parlar en l’última, ho recordarà la regidora-, varem fer una demanda en relació 
amb que els diners que s’estalviaven amb les jubilacions d’una de les persones 
professionals, que està actualment treballant a l’escola Montbui, que aquests 
diners no es gastaran en capítol 1 per aquesta persona, es destinessin a 
incrementar les hores de natació escolar.  
Ho vam plantejar fa temps, en vam tornar a parlar a la reunió del Consell 
Escolar d’aquesta setmana ja que en un any els nens petits no aprenen a nedar 
i em semblava un retrocés molt gran la possibilitat que els infants de Caldes no 
sàpiguen com a mínim flotar a l’aigua per temes ja de seguretat mínimes, no? 
Ja no agafar estils braça, crol, sinó com a mínim que els infants sortint amb la 
mínima capacitat per aguantar-se a l’aigua.  
Llavors la regidora ens va comentar que no depenia exclusivament d’ella. 
Llavors volem traslladar de nou aquest tema a l’equip de govern en el plenari. 
Volem fer aquesta demanda perquè aquest import es mantingui en aquest 
àmbit i serveixi per incrementar, ara només és un grup el que pot anar, o sigui 
un any que tenen de natació, perquè puguin aprendre a nedar, gràcies.”        
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, gràcies, senyora Pou” 
 
Pren la paraula la senyora Pou: 
“Gràcies, bona nit, nosaltres potser el que faríem seria més aviat una consulta 
perquè després de poder veure la carpeta que consta dins els expedients, la 
que se’ns dóna per tots els expedients que van a ple, hi ha la carpeta 
específica de Comissió Informativa, en aquesta s’han pogut veure que hi ha un 
document que utilitzen, suposo que des de secretaria per poder portar una 
mica el control, que diu: ”acusament de recepció de l’ordre del dia de la sessió 
ordinària, on hi ha la relació de les persones a qui s’envien la convocatòria de 
la Comissió Informativa amb els punts. 
Aquest document, l’únic que potser em sorprèn una miqueta és que a part dels 
regidors que hi constem, hi ha un mail a l’UCIC. Al president, que en principi 
sembla que no és el que és ara, perquè està Joaquim Masclans, crec que no 
és aquesta la persona que hi ha ara, després hi ha un correu a Esquerra, al 
partit d’Esquerra Republicana, copia dels esborranys o les actes que es porten 
a aprovació. Llavors hi ha un altre que diu Josep Garcia Gonzalez, president 
del PPC, apartat de correu 71 de Caldes, i llavors un altre que diu Associació 
de Veïns amb paper, que ho reparteix el senyor Antonio.  
 



 

46 
 

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

I només hi ha el Casc Antic, els del Bugarai, l’Associació del Bugarai i 
l’Associació de veïns de Catalunya i no hi ha ningú més. Vull preguntar, potser, 
no sé si és un error o si ens podien dir si és que està pendent de rectificar 
aquest document?   
D’acord doncs, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, anem per ordre, en primer lloc les preguntes del regidor Olóndriz, 
passo la paraula al senyor Personat.” 
 
Pren la paraula el senyor Personat: 
“Gràcies, bé, l’agenda pública jo no tinc cap problema i crec que els meus 
companys tampoc en tindran cap ni un, i li puc ensenyar ara mateix sortint, no 
tinc cap problema. 
Quan a allò que diu vostè, evidentment és veritat, i el regidor que va arribar tard 
vaig ser jo, i el que estava prenen una cervesa era jo, és cert, és cert, perquè 
l’agenda em marca a mi els dies, vaig arribar justet, vaig arribar cinc minuts 
més tard, vaig arribar tard, per tant, s’ha de reconèixer.  
L’agenda de les informatives és el dijous sempre, i vostè ho sap igual que jo 
que poso tots els dijous a les vuit del vespre i es marca a l’agenda tots els 
dijous a les vuit del vespre, aquest dia com que hi havia un dia de festa, era 
dimecres la informativa, i vaig arribar una miqueta tard, vaig arribar bastant 
acalorat i vostè ho sap. Era jo, molt possible que fos jo, no sé on estava però 
vaig arribar tard, de fet potser a estat la primera vegada que he arribat tard? 
També hi ha hagut altre gent que ha arribat tard i tampoc no passa res, jo em 
pensava que anava per mi, però bé, d’entrada li haig de reconèixer això. 
Quan a les dietes, les dietes dels regidors, de tots els regidors, no tant sols dels 
alliberats, estan establertes en l’Acord de Condicions, per tant, si ens adrecem 
a l’Acord de Condicions, jo ara no me’n recordo exactament quines són les 
condicions per cobrar-les o no, però en l’Acord de Condicions posa el tipus de 
dietes que es poden cobrar i per què es pot cobrar les dietes. I també dir-li, que 
no s’ha cobrat, al menys jo no en tinc constància que s’hagi cobrat cap dieta a 
no ser que hagi estat un viatge, com diu vostè, llarg. 
Quan a la senyora Coll dir-li que els diners del capítol 1 no es poden traspassar 
a cap altre capítol que no sigui el número 1, dintre del capítol 1 es poden fer 
modificacions de partides, però no es poden canviar de capítol. Els 
pressupostos de capítol a capítol no es pot canviar, al menys ho tinc entès 
així.” 
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Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, deixi’m acabar de fer les respostes i després obrirem un segon torn. 
Pel que fa a l’acusament de recepció de l’ordre del dia dels plens, en tot cas 
això deu ser que en el seu moment aquestes entitats o persones van demanar 
rebre aquest ordre del dia, a part d’aquestes persones s’envia a moltes més 
persones i moltes més entitats, en qualsevol cas, tornarem a agafar el llistat 
que vostè ens ha passat i el depurarem, però jo entenc que això ve perquè en 
el seu moment aquestes persones o entitats van demanar rebre l’ordre del dia 
del ple. 
Obrim un segon torn, senyora Coll” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“Gràcies, bé en tot cas independentment que les que estan en el mateix capítol 
es puguin aprovar per Junta de Govern, si són capítols diferents per Ple, la 
possibilitat de modificar-ho, no és tant els diners en la partida que estan, és el 
concepte, o sigui, si hi ha un import determinat, que aquest import, a més 
estem parlant que, del curs vinent, o sigui de setembre, octubre que ho podrien 
pagar el gener i ser pressupost del 2014, per tant, ni haurien de fer modificació. 
La mateixa redacció del pressupost ho podrien preveure. Vull dir que tampoc és 
una cosa que sigui un problema de partides, és un problema de voluntat, 
d’aquests diners que estaven pressupostats per dedicar en aquest àmbit, en 
aquest cas una administrativa de l’àmbit d’educació que estava a les escoles, 
que segueixi anant d’alguna manera a l’àmbit d’educació, a les escoles, però 
per la natació escolar, és aquest el concepte, no tant la partida.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Hi ha més intervencions? No? En qualsevol cas, diguem que agraïm el 
comentari, però això s’ha de decidir en el moment de fer els pressupostos 
perquè evidentment aquestes coses no es poden canviar d’un dia per l’altre, i 
en qualsevol cas s’han de tenir amb una certa previsió i per tant li demano, ens 
ho anotem, quan confeccionem i debatem els propers pressupostos. 
Si no hi ha més intervencions tancaríem el ple d’avui. 
 
 
L’alcalde aixeca la sessió a les 20 hores i 55 minuts, de la qual cosa, com  a 
secretari, estenc aquesta acta. 
 
El secretari gral.       Vist i plau 
        L’alcalde 
 
 
 
Eduard Lluzar López de Briñas    Jordi Solé i Ferrando 
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