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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 

Identificació de la sessió 
Núm.:  8 / 2013 
Caràcter: Ordinari  
Data:  26 de setembre de 2013 
Horari: 20’00 hores  
Lloc: Sala de Plens 
 
 

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

 

Secretari 
Eduard Lluzar López de Briñas, secretari gral. 
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Ordre del dia 
 
1. Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària anterior de 
data 25 de juliol 2013.   
 
2. Aprovar provisionalment la modificació puntual de la normativa 
urbanística del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal referent a les 
separacions mínimes a partions en els àmbits qualificats com a zona de 
ciutat jardí (clau A5.1 i clau A5.2) articles 22, 109, 221, 222, 223 i 
Disposició Transitòria 12a.  
 
3. Aprovar la segona pròrroga del contracte dels serveis de jardineria i 
treballs forestals perifèrics i esporga i tractament fitosanitari de l’arbrat 
municipal de Caldes de Montbui. 
 
4. Aprovar la revisió de preus del contracte de serveis de recollida i 
transport de residus municipals de l’Ajuntament de Caldes de Montbui. 
 
5. Aprovar inicialment la modificació puntual de la normativa urbanística 
del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal referent al canvi de 
classificació urbanística d’uns terrenys qualificats com a zona industrial 
fora del casc (clau A9.3). 
 
6. Aprovar el Compte General de l’any 2012. 
 
7. Aprovar la modificació de crèdits núm.21/2013, mitjançant transferència 
de crèdits. 
 
8. Declarar les obres sol·licitades pel Centre Democràtic i Progressista de 
Caldes de Montbui, com a obres d’especial interès. 
 
9. Aprovar l'Ordenança del mercat de venda no sedentària de Caldes de 
Montbui. 
 
10. Modificar la disponibilitat del cap de serveis informàtics, tècnic/a 
auxiliar de serveis informàtics i cap de promoció econòmica. 
 
11. Aprovar la resolució de les al·legacions de les valoracions dels llocs 
de treball de maig de 2013. 
 
12. Aprovar el contingut i la signatura del conveni entre el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de Caldes de Montbui, per a la 
cooperació supramunicipal. 
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13. Adherir-se a l’Acord de la FMC, ACM, CCOO i UGT de 25 de juliol de 
2013, relatiu a la contractació de persones aturades que hagin exhaurit la 
prestació d’atur i/o el subsidi, inscrites com a demandants d’ocupació no 
ocupades en el marc del programa Treball i Formació del Servei 
d’Ocupació de Catalunya (Ordre EMO/210/2013). 
 
14. Mocions 
 
14.1 Moció que presenta el grup municipal d’ICV-EUIA referent a les obres 
de l’Avinguda Pi i Margall i el nou pont sobre la riera de Caldes. 
 
14.2 Moció que presenta el grup municipal d’ERC en suport a la vaga 
indefinida i de les reivindicacions dels docents de les Illes Balears. 
 
14.3 Moció que presenten els grups municipals d’ERC, PSC i CiU sobre el 
manifest pel dret a decidir. 
 
15. Resolucions de l’Alcaldia dictades des de l’última sessió ordinària. 
 
16. Despatx ordinari. 
 
17. Precs, preguntes i interpel·lacions. 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Bé, bon vespre. Són les 20:04 hores i anem a començar el Ple ordinari 
corresponent al mes de setembre. 
Abans vull comentar que en relació amb l’ordre del dia hi va haver un punt que 
es va informar a la Comissió Informativa de fa una setmana, però per un error 
material no va aparèixer a la convocatòria que us va arribar a tots i a totes. 
El punt és adherir-se a l’acord de la Federació de Municipis, l’Associació de 
Municipis, Comissions Obreres i UGT en relació amb la contractació de 
persones aturades que hagin exhaurit la prestació d’atur i/o el subsidi, inscrites 
com a demandants d’ocupació, no ocupades en el marc del programa Treball i 
Formació al Servei d’Ocupació de Catalunya. 
Aquest punt hauria d’incoporar-se per urgència, però repeteixo, és un punt que 
ja va ser informat a la Comissió Informativa de la setmana passada i, per tant, 
és una pura formalitat. Per tant, si us sembla bé, per assentiment reintroduïm 
aquest punt per urgència. De manera que en l’ordre del dia hi haurien 13 punts 
i tres mocions.”    
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1. APROVAR L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA 
ORDINÀRIA ANTERIOR DE DATA 25 DE JULIOL 2013.   
 
No hi ha intervencions.  
 
El Ple, per unanimitat dels presents [17 vots favorables dels membres dels 
grups municipals d’ERC (10); de CIU (3); del PSC (2); del PPC (1); i d’ICV-
EUiA (1)], aprova l’esborrany de l’acta de la sessió anterior del dia 25 de juliol 
de 2013. 
 
 
2. APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA 
NORMATIVA URBANÍSTICA DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA 
MUNICIPAL REFERENT A LES SEPARACIONS MÍNIMES A PARTIONS EN 
ELS ÀMBITS QUALIFICATS COM A ZONA DE CIUTAT JARDÍ (CLAU A5.1 I 
CLAU A5.2) ARTICLES 22, 109, 221, 222, 223 I DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 
12A.  
 
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 
[14 vots favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); de CIU (3) 
i del PPC (1); i 3 abstencions del PSC (2) i d’ICV-EUiA (1)], 

            
         ACORDA: 

    
Identificació de l’expedient  
 
Expedient número TP202-2012-000006, relatiu a l’aprovació provisional de la 
modificació puntual de la normativa urbanística del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal, referent a les separacions mínimes a partions en els àmbits 
qualificats com zona de ciutat jardí (clau A5.1 i clau A5.2), articles 22, 109, 221, 
222, 223, i Disposició Transitòria 12a. 
 
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. En la zona d’ordenació oberta que el POUM qualifica com zona de ciutat 
jardí (clau A5), majoritàriament destinada a habitatge unifamiliar aïllat, s’han 
anat detectant diverses parcel·les que contenen una edificació preexistent 
adossada a alguna de les partions laterals. 
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III. Aquestes edificacions no respectarien les distàncies mínimes que estableix 
el POUM vigent, per quan aquesta correspon a una zona d’edificació aïllada 
unifamiliar i, per tant, esdevindria una situació d’edifici amb volum disconforme. 
Tanmateix, en el cas que fossin possible ampliacions de volum o del sostre 
actual, cal atenir-se al que disposa la legislació vigent i en aplicació estricta de 
la normativa pel que fa  a l’obligatorietat de separació de l’edificació respecte a 
les partions laterals, podria ocasionar solucions constructives complexes i 
alhora projectualment incoherents. 
 
IV. La present modificació respon a la necessitat d’incorporar en l’actual text 
normatiu certes disposicions que permetin modificar les separacions mínimes a 
partions laterals en determinats supòsits per tal de possibilitar de manera 
racional la construcció i/o ampliació d’aquestes construccions. 
 
V. El Ple de l’ajuntament en sessió de data 25 d’octubre de 2012, va acordar 
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 separacions mínimes a partions en els àmbits qualificats com zona de ciutat 
jardí (clau A5.1 i clau A5.2)), articles 22, 109, 221, 222, 223, i Disposició 
Transitòria 12a. 
 
VI. En el termini d’exposició pública del document aprovat inicialment no s’han 
produït al·legacions ni reclamacions. 
                                                                                                     
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, modificat per la Llei 3/2012. 
 
Article 101 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, 
de 18 de juliol. 
 
D’acord amb allò que disposa l’article 52.2.c) 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 provisionalment 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 separacions mínimes a partions en els àmbits qualificats com 
zona de ciutat jardí (clau A5.1 i clau A5.2), articles 22, 109, 221, 222, 223, i 
Disposició Transitòria 12a. 
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Segon. Elevar diligenciat l'expedient de modificació puntual del Pla                   
d’Ordenació Urbanística Municipal referent a les separacions mínimes a 
partions en els àmbits qualificats com zona de ciutat jardí (clau A5.1 i clau 
A5.2), articles 22, 109, 221, 222, 223, i Disposició Transitòria 12a a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva. 
 
 
3. APROVAR LA SEGONA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DELS SERVEIS 
DE JARDINERIA I TREBALLS FORESTALS PERIFÈRICS I ESPORGA I 
TRACTAMENT FITOSANITARI DE L’ARBRAT MUNICIPAL DE CALDES DE 
MONTBUI. 
 
Primerament s’explica el dictamen de la Comissió Informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, hi ha intervencions en aquest punt? Sí, senyora Romano.” 
 
Pren la paraula la senyora Romano: 
“Bona nit a tothom. Un cop hem pogut veure l’expedient i hem volgut valorar 
aquesta prórroga, hem trobat a faltar diversa documentació que entenem que 
és clau per poder portar a terme aquesta prórroga. Per exemple; no hi ha cap 
acta de les reunions periòdiques que s’han de fer tal i com diu el plec de 
clàusules, tampoc hi ha cap seguiment de les tasques que es fan per part de 
l’empresa Ambientàlia. Tampoc hem trobat cap escandall de les plantacions 
d’arbrats que es fan cada any, ni tampoc sabem quants treballadors té 
destinats actualment aquesta empresa a Caldes de Montbui, ni cap part de 
treball diari signat per aquests treballadors. 
Des de l’equip de govern, com han valorat aquesta prórroga? Nosaltres sense 
aquesta documentació no podem votar favorablement, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, senyora Taulats.” 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Gràcies, bé, per aprovar una pròrroga de contracte cal disposar de la 
informació objectiva establerta en aquest contracte, que permeti disposar de 
suficients evidències per confirmar aquesta pròrroga, atenent el correcte i 
estricte compliment del contracte. 
Però aquestes evidències no consten a l’expedient. L’única frase que consta en 
l’informe emès pel tècnic i el responsable de la brigada que literalment diu que 
a data d’avui el servei s’està prestant de forma correcta.  
El contracte estableix que ha d’haver un registre mensual de l’activitat que es 
du a terme i la valoració d’aquesta. També estableix la incorporació de 
mecanismes de control a través d’indicadors i dades. 
Voldríem saber si s’estableix i revisen periòdicament? i també si es fan actes 
de les reunions de seguiment. Nosaltres com a responsables polítics no ens 
atreviríem a prorrogar cap contracte d’acord únicament amb la frase 
esmentada. Per tant, no donarem suport a la pròrroga, gràcies.” 
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Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, aquesta és una competència que recau en la regidoria d’Espais 
Públics, però el regidor està afònic, no pot parlar i, per tant, la resposta la 
donarà el senyor Personat.” 
 
Pren la paraula el senyor Personat: 
“Gràcies, bona nit a tots, bona tarda. Nosaltres tampoc aprovaríem una 
pròrroga si evidentment no estiguéssim contents del servei i no féssim un 
seguiment exhaustiu. 
Tots els serveis contractats de neteja viària, deixalles i jardineria, tenen un 
tècnic responsable que es reuneix cada setmana amb la companyia. 
L’empresa té un full cada dia que el nostre responsable de brigada de jardineria 
li passa amb les obres que s’ha de fer, amb la feina que s’ha de fer. Ells també 
tenen una fitxa tipus de la feina que van fent durant la setmana. L’altra setmana 
ens porten la feina que fan amb l’estat de si està ja realitzada, si està en 
període de realització o el que sigui.  
A part d’aquests controls diaris es fa un seguiment diari per saber on estan i el 
tècnic responsable va a veure com treballen. A part d’aquests controls diaris et 
dic també que fan les reunions, les reunions evidentment amb el plec de 
condicions no he sabut trobar que obliguessin a fer una acta. De totes formes, 
no es fa una acta, però es fa un correu mensual explicant els acords i l’estat de 
les feines.  
Evidentment, diuen que no han trobat una valoració, jo crec que l’afirmació del 
tècnic dient que el servei s’està prestant de forma correcta és una valoració de 
feina. Jo no sé si vostès ho veuen així, però crec que és una valoració de feina. 
Bé, si volen algun control d’aquest tipus així només cal que vinguin i els hi 
ensenyem les fitxes i els correus, cap problema.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Més comentaris? Senyora Taulats” 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Jo li volia preguntar al senyor regidor, com és que l’altre dia amb les mateixes 
preguntes a la Comissió Informativa -perquè nosaltres intentem votar amb la 
màxima informació possible-, vam fer aquesta pregunta i ens van dir que no 
tenien res, ni ens van parlar d’aquesta documentació. Haguéssim agraït tenir 
en aquell moment aquesta informació justament per poder considerar que la 
frase que esmenta el tècnic és adequada. Continuem pensant que de moment 
només ens podem refiar de la seva paraula perquè no tenim aquesta 
documentació i per tant no podem votar a favor d’aquesta proposta de 
pròrroga.” 
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Pren la paraula el senyor Personat: 
“Gràcies, disculpeu, evidentment el dia que vas fer aquesta pregunta el regidor 
responsable no hi era, o sigui em va traspassar aquesta pregunta per poder-la 
contestar, i evidentment el regidor m’ha passat la informació. Hem  parlat amb 
els tècnics i podem donar aquesta informació. De totes formes, evidentment 
que sí hi ha un informe positiu, es pot entendre expositiu o no, però sí diu que 
és correcte, penso que és positiu, sinó diria que no és correcte. I evidentment 
torno al mateix, nosaltres tampoc allargaríem un any de contracte si l’oferta no 
fos bona.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Bé, doncs, passem a la votació d’aquest punt.”            
 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta dels presents 
[10 vots favorables dels membres del grup municipal d’ERC (10); 3 abstencions 
de CIU (3) i 4 vots en contra del PSC (2); del PPC (1) i d’ICV-EUiA (1)], 

            
         ACORDA: 

    
Identificació de l’expedient  
 
Expedient número TC203-2012-000055, relatiu a la segona pròrroga del 
contracte dels serveis de jardineria i treballs forestals perifèrics i esporga i 
tractament fitosanitari de l’arbrat municipal de Caldes de Montbui. 
 
DICTAMEN 
 
Antecedents  
 
I. En data 20 d’octubre de 2010, es va signar el contracte administratiu de 
serveis de jardineria i treballs forestals en barris perifèrics i esporga i tractament 
fitosanitari de l’arbrat municipal de Caldes de Montbui. 
 
II. En la clàusula tercera d’aquest contracte es preveu una durada d’aquest de 
2 anys. 
 
III. La clàusula cinquena del Plec de clàusules administratives particulars que 
regeixen aquest contracte preveu la possible ampliació d’aquest contracte fins 
a un màxim de dos anys. 
 
IV. L’Ajuntament de Caldes de Montbui en data 25 d’octubre de 2012 va 
prendre l’acord de prorrogar el contracte, acord que va ser modificat per acord 
del Ple municipal de data 29 de novembre de 2012, fins el 2 de novembre de 
2013. 
 
V. El tècnic de medi ambient i el cap de la brigada de l’ajuntament han emès 
informe que literalment diu: 
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“INFORME 
 
En data 20 d’octubre de 2010, es va signar el contracte administratiu de serveis de 
jardineria i treballs forestals en barris perifèrics i esporga i tractament fitosanitari de 
l’arbrat municipal de Caldes de Montbui. 
 
En la clàusula tercera d’aquest contracte es preveu una durada d’aquest de 2 anys. 
 
En la clàusula cinquena del Plec de clàusules administratives particulars que regeixen 
aquest contracte preveu la possible ampliació d’aquest contracte fins a un màxim de 
dos anys. 
 
En data 25 d’octubre de 2012 el Ple de l’Ajuntament va prendre l’acord de prorrogar el 
contracte de serveis de jardineria i treballs forestals en barris perifèrics i esporga i 
tractament fitosanitari de l’arbrat municipal de Caldes de Montbui pel termini d’un any. 
 
A data d’avui el servei s’està prestant de forma correcte. 
 
Per tot plegat es proposa prorrogar un any més el citat contracte i exhaurir la durada 
total del mateix.” 
 
Fonaments de dret 
 
Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
Plec de clàusules administratives particulars del contracte dels serveis de 
jardineria i treballs forestals en barris perifèrics i esporga i tractament fitosanitari 
de l’arbrat municipal. 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Prorrogar el contracte de serveis de jardineria i treballs forestals en 
barris perifèrics i esporga i tractament fitosanitari de l’arbrat municipal de 
Caldes de Montbui signat entre l’Ajuntament de Caldes de Montbui i l’empresa 
Ambientalia World, SL pel termini d’un any, del 3 de novembre de 2013 al 2 de 
novembre de 2014, per un import  anual de 150.028,67 euros (IVA 21% inclòs) 
 
Segon. Aprovar l’autorització i la disposició de la despesa per import de 
11.360,50€ a càrrec de l’aplicació pressupostària 33.172.22665 Prevenció 
d’Incendis i Protecció del Medi Natural, del pressupost municipal de 2013, 
corresponent al període del 3 de novembre de 2013 al 2 de novembre de 2014. 
 
Tercer. Aprovar l’autorització de la despesa per import de 12.810,76 € a càrrec 
de l’aplicació pressupostària 32.171.22666 manteniment de jardins, parcs i 
zones verdes, del pressupost municipal de 2013, corresponent al període del 3 
de novembre de 2013 al 2 de novembre de 2014.   
 
Quart. Notificar aquest acord a la mercantil Ambientalia World, SL i citar-la per 
a la signatura del corresponent contracte. 
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4. APROVAR LA REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE 
RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS MUNICIPALS DE 
L’AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI. 
 
Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, hi ha alguna intervenció? Senyora Taulats.” 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Sí, en relació amb aquesta revisió de preus, vam fer les mateixes 
consideracions que en el punt anterior. El regidor responsable també li ha 
passat, per avui, poder respondre en el Ple les preguntes que vam fer a la 
Comissió Informativa? Gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“En tot cas si pot repetir les preguntes a les quals vostè fa referència, potser li 
podríem donar resposta.” 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Volíem saber, a més a més del que diu el contracte, en què es fonamenten per 
aquesta revisió de preus? I com impactarà aquesta revisió de preus en les 
taxes que s’aprovaran properament en relació amb el que paguen els 
ciutadans? Gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor Personat: 
“Gràcies, crec que se li va respondre. Recordo que se li va respondre que les 
taxes van per un costat i el preu del contracte signat, que s’ha de respectar 
evidentment, va per un altre. Per tant, no té res a veure les taxes 
d’escombreries que són deficitàries, la recollida de deixalles que són 
deficitàries, amb el que nosaltres pugem el preu, que està en contracte.  
Encara que pugem aquest IPC continuen sent deficitàries. Quan s’aprovin les 
taxes, mirarà si s’aproven, si s’incrementen o no s’incrementen, si es congelen 
o fins i tot si s’abaixen? Per tant, no té res a veure una cosa amb l’altra, i 
recordo que se li va dir això en la Comissió Informativa. 
Quan al seguiment de per què ho fem? És perquè està en contracte, o sigui si 
firmem els contractes és per respectar-los, si diuen que s’apuja l’IPC un 85% 
quan arriba el dia s’apuja el 85% de l’IPC.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, doncs passem a la votació, però abans vull incidir i explicar un altre 
cop que les taxes municipals com a màxim poden cobrir el cost del servei, però 
no poden anar més enllà. El servei de recollida i transport de residus municipals 
és un servei deficitari. Es a dir, el que paguem els ciutadans per aquest servei 
no arriba mai a cobrir el cost.  
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Per decisió política d’aquest ple i per tant com que això s’aprova amb les 
ordenances fiscals vostès ho saben perfectament, perquè quan portem a Ple 
l’expedient de les ordenances fiscals hi ha els estudis de costos i els estudis de 
finançament de tots aquests serveis.  
Passem, si no hi ha més paraules, a la votació d’aquest punt.”  
 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta dels presents 
[10 vots favorables dels membres del grup municipal d’ERC (10) i 7 
abstencions de CIU (3); del PSC (2); del PPC (1) i d’ICV-EUiA (1)], 

             
         ACORDA: 

    
Identificació de l’expedient  
 
Expedient número TC204-2013-000018, relatiu a la revisió de preus del 
contracte de serveis de recollida i transport de residus. 
 
DICTAMEN 
 
Antecedents  
 
I. El dia 1 de juliol de 2009, es va signar un contracte administratiu del servei 
públic de recollida i transport de residus municipals. En el pacte tercer es 
reconeix el dret del contractista a la revisió de preus d’acord amb allò establert 
a l’apartat 1.19 del plec de clàusules administratives particulars. 
 
L’apartat 1.19 del ple de clàusules administratives particulars diu: 
 
“S’admet la revisió de preus de conformitat amb allò que preveu l’article 77.1 LCSP 
segons la fórmula/sistema següent: 
 
Quan hagi transcorregut un any des de l’adjudicació definitiva del contracte, el preu es 
revisarà anualment de conformitat amb l’Índex General de Preus al Consum elaborat 
per l’Institut Nacional  d’Estadística del mes anterior al del venciment. En aquest cas, 
la revisió no podrà superar el 85% de variació experimentada per l’índex adoptat.” 
 
II. La variació de l’IPC de juny de 2012 a juny de 2013 va ser del 2,1%, el 85% 
d’aquesta variació és el 1,785%. 
 
 
Fonaments de dret 
 
Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
Plec de clàusules administratives particulars aplicables al contracte de serveis 
de recollida i transport de residus municipals de l’Ajuntament de Caldes de 
Montbui. 
 
Resolució, 
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En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Aprovar la revisió de preus del contracte de serveis de recollida i 
transport de residus municipals de l’Ajuntament de Caldes de Montbui pel 
període que va de l’1 de juliol de 2013 al 30 de juny del 2014, passant  d’un 
preu anual de 884.228,88 euros (IVA inclòs) a 900.012,37 euros (IVA 10% 
inclòs) que representa el 85% de l’increment anual de l’IPC. 
 
Segon. Aquesta revisió de preus va a càrrec de l’aplicació pressupostària 31 
162 22717, Servei de Deixalles, corresponent al pressupost de l’Ajuntament de 
Caldes de Montbui per l’any 2013, per un import de 7.891,75 (IVA inclòs), 
aquest import correspon als mesos de juliol a desembre de 2013. La resta de 
l’import, que són 450.006,19 euros (IVA inclòs), va a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 31 162 22717, Servei de Deixalles, del pressupost de l’any 
2014, aquest import correspon als mesos de gener a juny de 2014. 
 
Tercer. El nou import mensual del servei de recollida i transport de residus 
municipals és de 75.001,03 euros (IVA inclòs).  
 
Quart. Aprovar la revisió de preus del servei de recollida porta a porta de les 
urbanitzacions Can Maspons, Lledoners i Regasol pel període que va de l’1 de 
juliol de 2013 al 30 de juny del 2014, passant  d’un preu anual de 16.518,72 € a 
16.813,58 € (IVA inclòs). 
 
Cinquè. Aquesta revisió de preus va a càrrec de l’aplicació pressupostària 31 
162 22717, Servei de Deixalles, corresponent al pressupost de l’Ajuntament de 
Caldes de Montbui per l’any 2013, per un import de 147,43 € (IVA inclòs), 
aquest import correspon als mesos de juliol a desembre de 2013. La resta de 
l’import, que són 8.406,79 euros (IVA inclòs) va a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 31 162 22717, Servei de Deixalles, del pressupost de l’any 
2014, aquest import correspon als mesos de gener a juny de 2014. 
 
Sisè. El nou import mensual del servei de recollida porta a porta de les 
urbanitzacions Can Maspons, Lledoners i Regasol és de 1.401,13 euros (IVA 
inclòs). 
 
Setè. Aprovar el document d’autorització i de disposició de la despesa per un 
import de 7.891,75 euros (IVA inclòs) a nom de CESPA, a l’aplicació 
pressupostària 31 162 22717, Servei de Deixalles del pressupost vigent de 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui. Aquest import correspon al servei de 
recollida i transport de residus municipals. 
 
Vuitè. Aprovar el document d’autorització i de disposició de la despesa per un 
import de 147,43 € (IVA inclòs) a nom de CESPA, a l’aplicació pressupostària 
31 162 22717, Servei de Deixalles del pressupost vigent de l’Ajuntament de 
Caldes de Montbui. Aquest import correspon al servei de recollida porta a porta 
de les urbanitzacions Can Maspons, Lledoners i Regasol. 
 
Novè. Comunicar-ho als interessats i als serveis econòmics de l’Ajuntament. 
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5. APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA 
NORMATIVA URBANÍSTICA DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA 
MUNICIPAL REFERENT AL CANVI DE CLASSIFICACIÓ URBANÍSTICA 
D’UNS TERRENYS QUALIFICATS COM A ZONA INDUSTRIAL FORA DEL 
CASC (CLAU A9.3). 
 
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 unanimitat dels presents [17 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); de CIU (3); del 
PSC (2); del PPC (1) i d’ICV-EUiA (1)], 

             
         ACORDA: 

 
 Identificació de l’expedient  
 
Expedient número TP202-2013-000011, relatiu a la modificació puntual de la 
normativa urbanística del Pla d’Ordenació Urbanística (POUM) de Caldes de 
Montbui, referent al canvi de classificació urbanística d’uns terrenys qualificats 
com zona industrial fora del casc (clau A9.3). 
 
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 justifica a partir del moment en que es constata una 
contradicció entre el contingut de la documentació escrita i gràfica del POUM, 
en relació amb l’àmbit industrial situat fora del casc, al nord de la urbanització 
Els Saulons, entre la carretera C-59 (PK. 15,200) i el torrent del Prat de Baix, 
actualment ocupada per una nau amb una activitat industrial. 
 
També es constata que l’àmbit industrial delimitat als plànols d’ordenació el 
configuren tres parcel·les cadastrals, dues de les quals no es troben ocupades 
per cap tipus d’instal·lació industrial i tampoc són propietat del titular de 
l’activitat que es porta a terme en aquest emplaçament. 
 
III. Aquest i altres àmbits industrials, qualificats com zona industrial fora del 
casc (clau A9.3), que es caracteritzen per tractar-se d’instal·lacions industrials 
preexistents fora del casc, es corresponen amb una única parcel·la en la que 
només s’admet una única activitat industrial. Conseqüentment, no té sentit que 
aquests àmbits incorporin parcel·les d’altres titulars no afectes a l’activitat 
industrial, atès que es tracta de parcel·les sense cap tipus d’aprofitament 
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urbanístic i encara més si es té en compte la càrrega tributària que comporta 
pel sol fet de ser incloses en aquesta categoria de sòl. 
                                                                                                        
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.  
 
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 al canvi de classificació urbanística d’uns terrenys qualificats com zona 
industrial fora del casc (clau A9.3). 
 
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. 
 
 
6. APROVAR EL COMPTE GENERAL DE L’ANY 2012. 
 
Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, hi ha intervencions? Senyor Olóndriz.” 
 
Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“Sí, moltes gràcies. El Compte General, com tots sabem, és què va passar 
l’any 2012. Tradicionalment en aquest ple debatem les qüestions econòmiques 
en el moment del pressupost, també es podria fer ara, però no crec que ho 
haguem de canviar, com a mínim per part meva. No estem aprovant o dient 
que ens semblen bé on van gastar els diners, sinó que estem dient que els 
diners es van gastar d’aquesta manera. Per tant, com sempre i tenint en 
compte que són els vostres comptes, jo m’abstindré.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, senyora Coll.” 
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Pren la paraula la senyora Coll: 
“Gràcies, bona tarda, bé. Tal com comentava ara el senyor Olóndriz, aquest 
document que portem avui a aprovació no és més que el reflex de dades 
comptables de la gestió econòmica de l’Ajuntament i, per tant, entenem que 
lògicament reflexa una realitat que tècnicament s’ha plasmat en una 
documentació que ha de passar per plenari i estar aprovada, no?  
Per tant, nosaltres no hi votarem en contra, tampoc hi votarem a favor perquè 
és la gestió que vostès han decidit fer. El nostre vot serà l’abstenció i sense 
entrar en la profunditat de totes les despeses que hi consten o ingressos que hi 
consten, que tal com comentava ara mateix, en el moment del pressupost ja 
opinem on creiem que s’haurien de destinar o no els recursos.  
Voldríem fer tres consideracions: una en relació amb l’inventari de béns del 
patrimoni que la pròpia memòria dels Comptes Generals especifica, que no hi 
ha conciliació entre l’inventari i els imports que figuren als comptes, no? 
Jo voldria demanar què pensen fer en aquest sentit, si tenen alguna previsió 
perquè es faci aquesta conciliació de l’inventari de béns patrimonials amb els 
imports que figuren als comptes de l’Ajuntament.  
Una qüestió que venim repetint -que és cert que en certa mesura hem fet una 
millora, però que segueix passant i és un tema que en el nostre grup municipal 
preocupa especialment-, és la despesa en polítiques socials. El romanent del 
pressupost previst inicialment per aquest concepte i que no s’ha executat a final 
d’any –67.000 euros-. Ja venim demanant, any rere any, que tal com està la 
situació econòmica actual no entenem que hi sobrin recursos. Ja ens sembla 
poc el que s’hi posa al pressupost! Tenint en compte que 67.000 euros que 
sobren en aquestes partides o que vostès han considerat que sobren, més de 
30.000 són els que tenien previstos per ajuts a la infància, no? Llavors, seguim 
amb el prec.  
O si vostès tenen alguna explicació diferent a donar-nos, doncs tindran 
l’oportunitat, però en tot cas vull demanar que en el pressupost es destinin més 
recursos, o com a mínim que els recursos que ens diuen al desembre que 
destinaran a polítiques socials, quan acabi l’any, s’hi hagin destinat. Aquest 
sobrant econòmic en aquestes partides ens sembla il·lògic amb la conjuntura 
actual. 
I un altre apartat, he comentat tres cosetes, lògicament són milers de pàgines 
els comptes, però un altre aspecte que ens crida molt l’atenció són els 
ingressos quan a multes i sancions. Ens sembla una mica estrany que la 
recaptació total neta en aquest concepte sigui de 58.234’66 euros i els drets 
anul·lats sigui de 42.123’ 10 euros. No crec que els professionals de 
l’Ajuntament facin la feina tan malament com perquè s’hagin d’anul·lar 42.000 
euros en concepte de multes.  
Voldríem saber quin és el criteri que hi ha? Ja que és un import molt important 
58.000 euros de recaptació i 42.000 euros de multes condonades. A quins 
conceptes responen? Si són les multes generals d’aparcar són 30 euros, són 
gairebé 1.000 multes perdonades. No sabem quines són. En tot cas voldríem 
saber quin és el criteri per anul·lar aquestes sancions als ciutadans? I si 
aquestes sancions s’han anul·lat quan a ingrés econòmic, però s’han fet 
treballs en benefici a la comunitat, mesures reparadores o simplement són 
tramitacions i  anul·lació de multes, gràcies.” 
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Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, hi havia una altra intervenció, senyora Taulats” 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Moltes gràcies, nosaltres tampoc volíem fer una valoració tècnica dels 
números, però sí que són el reflex de les coses que han passat i, com a reflex,  
també es poden valorar. 
La primera cosa que voldríem és agrair tota la documentació que se’ns ha 
lliurat per poder analitzar el Compte General, i també la reunió que vam poder 
tenir amb el secretari, la interventora, que també va ser molt clarificadora, i  
amb el regidor responsable, que ens ha ajudat molt a entendre i a poder 
treballar de manera més professional el que és la lectura del Compte General. 
Una de les coses que volíem preguntar -perquè creiem que és important de 
cara al futur- és que el resultat dels ingressos relacionats amb els impostos i les 
taxes ha estat superior i voldríem saber si és perquè es va fer una valoració 
excessivament a la baixa o realment s’estan incrementant els ingressos fruit 
d’una certa recuperació econòmica o d’una determinada activitat econòmica. Si 
fos així, això com pot repercutir en el futur en els pressupostos de 2014? 
També voldríem saber, en relació amb les transferències de capital no 
ingressades, provinents de subvencions, concretament algunes de la Diputació, 
que creiem que si no s’han ingressat és perquè finalment no s’han impulsat els 
projectes que hi tenen associats, i voldríem saber si els projectes en el  futur es 
tiraran endavant?  
També en relació amb les multes, nosaltres havíem fet una altra lectura, això 
passa per mirar números, que després fas interpretacions tècniques i al millor 
són errònies. Nosaltres havíem entès que l’import aquest, al que a fet  esment 
la regidora, són drets no reconeguts, però això no vol dir que no s’hagin de 
cobrar, és el que vam entendre. Si això fos així, vol dir que els ingressos per 
multes i infraccions han estat un increment del 43’4% més enllà de l’interès 
recaptatori o no. Ens agradaria saber si s’ha incrementat algun tipus d’infracció 
en especial d’aparcament o de velocitat. També quines mesures han adoptat 
els agents corresponents, responsables de la seguretat vial, per tal de reduir 
els riscos que poden comportar.  
Hi ha una qüestió més tècnica, aquestes eren més de contingut i de resultat      
-que també coincidim amb la regidora en què la despesa en gairebé totes les 
partides no s’ha esgotat, algunes de les quals en algun moment hem considerat 
gairebé imprescindibles, no? I de les quals, a més a més, en el debat del 
pressupost es va valorar molt positivament que s’haguessin incrementat o que 
s’haguessin mantingut-  i la qüestió més tècnica és en relació amb l’informe de 
la interventora, que això no ho vam poder preguntar en el seu moment i ahir 
revisant la documentació vam tenir el dubte si s’han incorporat en el Compte 
General les certificacions d’obra a l’actiu, algunes certificacions d’obra que 
corresponen a períodes anteriors, i voldríem saber com això ha tingut 
repercussió en el resultat del 2012. 
I també alguns que són estudis i que els estudis com  que en principi no tenen 
una certificació d’obra, doncs volíem saber com és que s’hi ha incorporat? 
Només entendre-ho, si avui en aquesta part més tècnica no hi ha resposta, no 
hi hauria cap problema, gràcies.” 
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Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, donaré resposta a alguns comentaris, a alguns comentaris que han 
sortit i també a algunes preguntes. 
Efectivament l’inventari no està conciliat amb la comptabilitat. Vull recorda que 
ens havíem passat més de deu anys sense actualitzar l’inventari, qui el va 
actualitzar va ser aquest govern fa tres exercicis pressupostaris, si no recordo 
malament, i que efectivament ara el pas que ens queda és conciliar l’inventari 
amb la comptabilitat de manera que cada vegada que entri un concepte nou, un 
actiu nou o un passiu a la comptabilitat es pugui introduir directament en 
l’inventari de béns. Res s’ha pogut fer de moment, perquè això requereix una 
inversió important en termes de programari, en termes d’informàtica. S’han 
demanat preus, s’han demanat pressupostos i intentarem col·locar-ho en el 
proper pressupost, sense que això sigui un compromís, perquè hem d’acabar 
veien quina és la configuració final del pressupost 2014. 
Pel que fa a les multes hem d’aclarir-ho. Perquè vostès dues s’han contradit -la 
senyora Coll afirmava que hi havia 42.000 euros de multes anul·lades, que ja li 
garanteixo que no són multes anul·lades, i la senyora Taulats deia que eren 
crèdits incobrables-, evidentment no són drets no reconeguts, evidentment no 
són 42.000 euros de multes anul·lades, és a dir, no anul·lem una de cada dues 
multes, sinó que se n’anul·len moltíssimes menys i en base a un informe fet per 
la policia local, que és qui ha de valorar si el descàrrec té base i té motiu de ser 
o no. Les anul·lacions que es fan són molt puntuals i no pugen ni molt menys 
això. A manca de poder-ho mirar millor i amb més deteniment, jo crec que aquí 
estem parlant de crèdits, entre crèdits no reconeguts i crèdits incobrables, els 
incobrables són els que al final de tot el procés pel motiu que sigui no es poden  
arribar a cobrar, no es poden carregar a favor dels comptes de l’Ajuntament i 
llavors caldria sumar-hi també aquí la qüestió dels crèdits no reconeguts, en 
qualsevol cas ho estudiarem amb més deteniment. 
El romanent, vostès saben que no hi ha cap pressupost que acabi amb una 
despesa al cent per cent executada. Ni en despesa social ni en inversions, 
perquè al llarg d’un exercici pressupostari passen moltes coses, hi ha 
desviacions per sobre, hi ha desviacions per sota, hi ha despeses que s’havien 
programat i no s’acaben executant, hi ha despeses que no s’havien programat i 
que acaben sorgint en mig de l’exercici, i per tant, diguem que la comptabilitat 
no és en aquest sentit una ciència exacta en el sentit que l’acabes quadrant al 
cent per cent. Que quedin 60.000 euros -o la xifra que ha dit vostè- de despesa 
social, tenint en compte el total de despesa corrent, estem parlant d’un  
percentatge baixíssim i aquesta xifra queda encara més matisada tenint en 
compte que l’any passat el romanent va ser -si no recordo malament- de 2 
milions i escaig, que després restant tot el que finalment s’havia de restar, ha 
quedat aproximadament en un milió d’euros. Per tant, estem parlant d’una xifra 
molt petita.  
Evidentment és un objectiu lícit i és un objectiu bo intentar que aquest 
romanent, sobretot en despesa social, sigui zero. En qualsevol cas, repeteixo, 
aquesta xifra en termes relatius és molt petita. 
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Pel que fa a una cosa que m’he deixat, sobre les multes, senyora Taulats, no hi 
ha interès recaptatori en aquest poble, no n’hi ha, m’ha semblat que ho deia o 
potser ho preguntava. No n’hi ha, jo la convido a que miri les tarifes de les 
multes que es paguen en aquest poble i que ho compari en els pobles del 
voltant i la majoria de pobles del nostre país. Tenim unes multes molt baixes.  
I és més, li diré més, les hem de posar al dia, perquè algunes multes resulta 
que gairebé et surt més a compta que et posin la multa que no pas que et 
comportis com t’has de comportar en termes de circulació i en termes 
d’aparcament, per tant en els propers mesos ens hem de posar al dia també 
amb les multes. 
Pel que fa als pressupostos del 2014, no sabem encara en quin marc 
pressupostari comptarem, no sabem encara exactament quina regles, quines 
regles del joc tindrem, les regles que ens posa l’Estat. No sabem quin marge de 
despesa, quin marge d’endeutament finalment acabarem tenint, per tant 
entengui que jo ara no li puc avançar el que vostè preguntava de com podria 
acabar, parlàvem dels ingressos si és que hi ha una millora en els ingressos, 
com podria repercutir això en el pressupost 2014? Ho treballarem en les 
properes setmanes. 
Parlava dels projectes de la Diputació, si això tindria continuïtat, o no? 
Necessito saber de quins projectes parla, no sé si té la relació aquí, després 
me’ls pot dir. I quan a les certificacions d’obra, bé, és relativament normal que 
les obres, vostè sap que a mesura que s’executen les obres i van havent 
certificacions que necessiten passar el seu tràmit, que han de ser comprovades 
pels serveis tècnics, que han de ser aprovades per l’òrgan competent, i és 
relativament normal que en obres en marxa, alguna certificació arribi fora de 
l’any pressupostari, un cop ja es tancat el pressupost i, per tant, això és el que 
ha passat aquí en aquest cas, i passa cada any, sempre que tens obres que 
comences en un any i acabes en el següent.  
I em sembla que no em deixo res més, passo la paraula al regidor Isidre Pineda 
per clarificar alguna cosa més.” 
 
Pren la paraula el senyor Pineda: 
“Bon vespre a tots i totes. Gràcies, senyor alcalde, en relació amb aquests 
60.000 euros que vostè està parlant de despesa, si es fixa en els ingressos per 
exemple i, li parlo de memòria, uns 30.000 euros per exemple que al 2012 no 
van arribar quan a beques d’escola bressol, també s’han de tenir en compte, 
també es van pressuposta una sèrie de beques de menjador per exemple que 
un dels criteris excloents eren el de tenir algú de la família a l’atur, això era 
excloent per poder rebre aquesta beca de menjador, això va fer que moltes 
famílies es quedessin fora, i aquest any  2013 per sort, aquest nou curs que 
comencem ara, això s’ha pogut esmenar, creiem que amb bon criteri. 
Això va fer per exemple que  hi hagués uns romanents també en aquest sentit, 
gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Hi ha més intervencions?, senyora Coll.” 
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Pren la paraula la senyora Coll: 
“Si, moltes gràcies, bé respecte al tema dels romanents de crèdit, nosaltres 
valorem positivament que quedin romanents de crèdit a determinades partides. 
Hi ha conceptes que si estalviem amb llum, vol dir que ha hagut una gestió al 
darrera, es fa una pressuposició del que es gastarà i s’aconsegueix a través de 
determinats mecanismes d’estalvi, això pot ser positiu, no?  
D’entrada, hi ha partides que considerem que ja les veiem escasses en base al  
pressupost i és per això que ens estranya que sobri. Ara explicava el senyor 
Pineda, per exemple, que hi havia uns ingressos previstos de beques d’escola 
bressol que no van arribar, entenc que es refereix a les beques que ja fa dos 
anys que no dóna la Generalitat de Catalunya, que no sé per què ho van 
pressupostar ja que aquests ingressos no s’havien de rebre. 
Independentment d’això, diu que a les beques de menjador era requisit la 
necessitat del migdia a les bases del Consell Comarcal, però és clar, vostè 
m’està parlant de les beques que li dóna el Consell Comarcal i la despesa que 
vostè fa, però també és cert que si aquesta gent no si podia acollir podia haver-
les complementat amb pressupost municipal enlloc de deixar aquest romanent 
a la partida. O sigui que també és una qüestió de voler-ho destinar a això o no. 
I respecte a les multes o sancions li agrairíem que ens faciliti aquesta 
informació. En el Compte General posa total drets anul·lats i volem saber si 
aquesta frase vol dir una altra cosa que no sigui drets anul·lats. Agrairíem 
aquest aclariment, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, senyora Taulats.” 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Jo només vull aclarir que en cap cas havíem posat en consideració el tema de 
l’afany recaptatori, ni molt menys, sinó que ens a sobtat l’increment. 
La pregunta que volíem fer clarament era si és que hi havia hagut o s’havia 
identificat un increment de l’incivisme en el sentit de donar suport a allò que 
vostè esmenta, si realment hi ha comportaments incívics i aquests, a més a 
més, són reiterats. Evidentment s’han de multar pel bé de la gent que fa les 
coses ben fetes, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Bé, malauradament d’incivisme n’hi ha com a tot arreu, n’hi ha massa, com a 
tot arreu, però segurament aquest augment de recaptació que ha hagut també 
s’explica en bona part perquè s’ha augmentat la pressió de la disciplina 
urbanística. Tenim més mitjans per controlar les obres que es fan en el municipi 
i per controlar que es facin sota la legalitat vigent. S’han obert més expedients 
de control de la legalitat en aquest sentit i probablement, segurament això és 
una de les causes que explica aquest augment de la recaptació pel que fa a 
multes i a sancions. Pel que fa a les sancions relacionades amb trànsit i 
sancions relacionades amb l’Ordenança de Convivència, no em consta. 
Repassarem les dades, però no em consta que hagi hagut un augment molt 
important per aquests motius. Per tant, jo diria que l’augment de recaptació és 
més aviat per la basant de multes de disciplina urbanística. 
Bé, si no hi ha més comentaris o preguntes, passem a l’aprovació del Compte 
General 2012.”                    
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En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  dels presents 
[10 vots favorables dels membres del grup municipal d’ERC (10) i 7 
abstencions de CIU (3); del PSC (2); del PPC (1) i d’ICV-EUiA (1)], 

             
         ACORDA: 

    
Identificació de l’expedient  
 
Expedient número 45/2013 de l’Àrea Econòmica, corresponent a l’aprovació del 
Compte General de l’exercici 2012 de l’Entitat. 
 
DICTAMEN 
 
Antecedents  
 
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2012 van ser sotmesos a 
informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual va emetre el seu dictamen 
en data 19 de juny de 2013. 
Exposat el Compte General, al públic, en el Butlletí Oficial de la Província de 28 
de juny de 2013 i en el tauler d’anuncis de la Casa Consistorial, pel període 
reglamentari, no se’n varen formular reclamacions, al·legacions ni 
observacions. 
Articles 208 a 212 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 l’Ordre 
EHA/4041/2004, de 23 de novembre, mitjançant la qual s’aprova la Instrucció 
del model normal de comptabilitat local. 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Aprovar el Compte General de l’exercici 2012, integrat pel del propi 
Ajuntament de Caldes de Montbui, el de la societat municipal Gestió Municipal 
de Serveis, SA i el de la societat municipal Caldes Habitatge, SL. 

 
Segon. Rendir els esmentats comptes a la Sindicatura de Comptes d’acord 
amb el conveni signat, en data 18 de desembre de 2009, entre el president del 
Tribunal de Comptes i el síndic major de la Sindicatura de Comptes, per a la 
coordinació de la rendició telemàtica dels comptes generals de les entitats 
locals. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

21 
 

7. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 21/2013, 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, hi ha intervencions en aquest punt? Senyora Taulats.” 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Ens sembla que ho varem entendre bé el dia de la Comissió Informativa i és 
només per clarificar-ho. La quantitat aquesta està destinada a les obres que 
s’han de fer addicionalment al projecte del pont. Això ens quedava clar.  
El dubte era si la quantitat era suficient, perquè parlant-ho aquests dies amb el 
regidor sobre la valoració de la quantitat i el cost total que pot arribar a tenir 
l’obra del pont -com que no havíem vist el projecte en la seva totalitat i 
aquestes obres addicionals que es faran per contribuir a facilitar l’accés-, i com 
s’ha valorat? Gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Senyor Personat, si us plau.” 
 
Pren la paraula el senyor Personat: 
“Gràcies, les valoracions que es fan de totes les obres són els preus oficials 
que manen en qüestió d’obres. Per altra banda, 50.918 euros estan 
pressupostats per fer, com ha dit vostè, la reforma vial del carrer des del pont 
fins el carrer Vic. Esperem licitar per 820.000 euros que són els 770.000 euros 
del pont més els 50.000 euros que hem posat perquè tenim els diners per 
poder licitar, en cas que no sortís a la baixa. Esperem que surti a la baixa.  
Si surt un 6’61% a la baixa, aquests 50.000 euros ja no tenim que posar-los. 
Normalment les obres aquestes es troben entre un deu i un vint per cent a la 
baixa. Suposo que sortirà sobre un deu per cent a la baixa, si surt un deu per 
cent a la baixa comptant el mínim aquests de 50.000 euros no els haurem de 
posar, però sí que els hem de tenir, perquè si no sortís ningú no podem licitar, 
d’acord.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Podem passar a la votació? Doncs passem a la votació.”   
 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta dels presents 
[10 vots favorables dels membres del grup municipal d’ERC (10) i 7 
abstencions de CIU (3); del PSC (2); del PPC (1) i d’ICV-EUiA (1)], 

             
         ACORDA: 
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Identificació de l’expedient  
 
Expedient número SEMC 9/2013, relatiu a la modificació de crèdits número 
21/2013 del pressupost municipal de l’exercici 2013, mitjançant transferència 
de crèdits. 
 
DICTAMEN 
 
Antecedents  
 
L’Àrea de Serveis Territorials ha sol·licitat dur a terme una modificació de 
crèdits per dotar de crèdit d’unes aplicacions pressupostàries mitjançant 
transferència d’unes altres aplicacions pressupostàries.  
 
S’adjunta en l’expedient les sol·licituds de modificació de crèdits i els informes 
justificatius. 
 
Per tant, l’expedient que es presenta té per objectiu aprovar una modificació de 
crèdits per transferència de crèdit d’unes aplicacions de diferents àrea de 
despesa a unes altres, per un import de 64.418,03 €. 
 
En el pressupost de l’exercici 2013, a l’aplicació 31 169 20300, Rènting 
Enllumenat Públic, hi consta consignació de crèdit suficient en relació amb 
aquesta modificació de crèdit. 
 
En el pressupost de l’exercici 2013, a l’aplicació 31 155 61900, Millores Espais 
Públics, hi consta consignació de crèdit suficient en relació amb aquesta 
modificació de crèdit. 
 
El finançament de les inversions de l’aplicació Millores Espais Públics està 
aprovat en el pressupost de l’exercici 2013 a través del préstec del Programa 
de Crèdit Local de l’any 2013. 
 
El dia 30 d’abril de 2013 es van publicar al Bulletí Oficial de la Província de 
Barcelona els anuncis dels dictàmens de l’acció concertada del Pla de Crèdit 
Local 2013-2014 i el tipus d’interès subvencionat per la Diputació de Barcelona, 
el tipus d’actualització i els euros per càpita per tram. 
 
Els imports màxims tècnicament tramitables pel municipi de Caldes de Montbui 
són: 
 
Subvenció 143.318,56 euros, import màxim del préstec de 1.051.000,00 euros, 
d’acord amb les condicions ofertes pel Banc Sabadell , S.A. 
 
Les condicions d’aquest préstec són EURIBOR a tres mesos més 3,75% amb 
revisió trimestral, sense comissions i amb un termini màxim de 10 anys (inclòs 
com a màxim 1 any de carència). 
 
 
 



 
 

23 
 

D’acord amb el conveni signat entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Caldes de Montbui, aquest Ajuntament ha presentat la sol·licitud amb data 3 de 
juliol de 2013, respecte a l’esmentat préstec i d’acord amb el que es va aprovar 
en el pressupost de 2013. 
 
L’Ajuntament de Caldes de Montbui, d’acord amb les dades de la liquidació de 
l’exercici 2012, aprovada per decret d’alcaldia núm. 355/2013 de 28 de març de 
2013, se’n desprèn un estalvi net positiu de 2.003.822,44 euros així com un 
ràtio legal d’endeutament, inclòs les operacions projectades pel 2013, de 
56,72% en relació amb els ingressos corrents liquidats d’acord amb la 
disposició addicional catorzena del RD-llei 20/2011, de 30 de desembre de 
mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la 
correcció del dèficit públic modificada per la Llei 17/2012 de Pressupostos 
Generals de l’Estat pel 2013. 
 
Per aquest motiu, aquesta entitat està en condicions d’endeutar-se per l’import 
de 775.000 euros, segons el pressupost aprovat i d’acord amb la sol·licitud 
presentada. 
 
Tot i així, l’entitat financera té la potestat, d’acord amb que estableixi el seu 
departament de riscos, de no concedir aquest préstec. 
 
Amb les ràtios que presenta aquest Ajuntament no és probable que això 
succeeixi, però degut a què l’entitat financera es reserva aquesta potestat, en 
cas de negativa per part de l’entitat financera, l’Ajuntament haurà de buscar 
finançament a través del crèdit privat per tal de cobrir el finançament d’aquesta 
inversió. 
 
Segons la informació de la Diputació de Barcelona la formalització de 
l’esmentat préstec es realitzarà abans del 31 de desembre de 2013. 
 
En la relació que s’acompanya, es detalla les aplicacions pressupostàries de 
despeses que s’incrementen, així com les necessitats que s’han 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: 
  
Tipus de modificació   Increments Decrements 
Transferència de crèdits MODIFICACIONS CAP. VI  50.918,03 €  
Transferència de crèdits MODIFICACIONS CAP. VI  50.918,03 € 
Transferència de crèdits MODIFICACIONS CAP. II  13.500,00 €  
Transferència de crèdits MODIFICACIONS CAP. II  13.500,00 € 

  
TOTAL MODIFICACIÓ DE 
CRÈDITS    64.418,03 € 64.418,03 € 

 
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. 
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- Els articles 40, 41 i 42 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 
desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos. 
 
- Els articles 6è. i 10è. de les Bases d’execució del pressupost municipal vigent. 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 21/2013, del 
pressupost de l’Ajuntament de Caldes de Montbui de l’exercici 2013, per un 
import total de 64.418,03 €, segons detall el quadre següent, on s’especifiquen 
les previsions de despesa i el seu finançament. 
 

 
Modificacions per transferència capítol VI i VI. 
 
NÚMERO D’APLICACIÓ    

ORG. PROG. ECON.          DESCRIPCIÓ APLICACIÓ
INCREMENT 
SOL·LICITAT 

DECREMENT  
SOL·LICITAT 

31 155 61900 Millores espais públics  50.918,03
31 459 60906 Nou pont sobre la Riera 50.918,03 
   TOTAL 50.918,03 50.918,03
 
Modificacions per transferència capítol II i II. 
 
NÚMERO D’APLICACIÓ    

ORG. PROG. ECON.          DESCRIPCIÓ APLICACIÓ 
INCREMENT 
SOL·LICITAT 

DECREMENT  
SOL·LICITAT 

31 169 20300 Rènting enllumenat públic  13.500,00
20 920 20200 Lloguer d’immobles 13.500,00 
   TOTAL 13.500,00 13.500,00
 
 
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. 

ANNEX  MODIF. CRÈDITS NÚMERO : 21/2013

ENTITAT : AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI

TIPUS DE MODIFICACIÓ : 4 TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS
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8. DECLARAR LES OBRES SOL·LICITADES PEL CENTRE DEMOCRÀTIC I 
PROGRESSISTA DE CALDES DE MONTBUI, 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: 
“Gràcies, tal com bé sabeu, el criteri del nostre grup alhora d’aplicar aquestes 
bonificacions és diferent, i sempre ho hem dit, garantida l’aprovació de la 
bonificació. Jo m’abstindré tal com he fet en totes les altres votacions d’aquest 
tipus.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, doncs si no hi ha més intervencions? Fem la votació.” 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  dels presents 
[16 vots favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); de CIU 
(3); del PSC (2); del PPC (1) i 1 abstenció d’ICV-EUiA (1)], 

             
         ACORDA: 

    
Identificació de l’expedient  
 
Expedient núm.63/2013 relatiu a la sol·licitud del Centre Democràtic i 
Progressista de Caldes de Montbui de bonificació per obres d’especial interès 
de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres per les obres de reforma 
i rehabilitació de façana. 
 
DICTAMEN 
 
Antecedents  
 
El senyor Jaume Pieres i Garcés, en representació del Centre Democràtic i 
Progressista de Caldes de Montbui va sol·licitar una llicència d’obres per a dur 
a terme obres de tractament d’una esquerda de la façana, reomplir i arrebossar 
la mateixa del carrer Corredossos de Baix,1. 
 
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 %. 
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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 pel Centre Democràtic i 
Progressista de Caldes de Montbui per a dur a terme obres de tractament d’una 
esquerda de la façana, reomplir i arrebossar la mateixa al carrer Corredossos 
de Baix, 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 al Centre Democràtic i Progressista de 
Caldes de Montbui i a l’Àrea de Serveis Econòmics de l’Ajuntament. 
 
 
9. APROVAR L'ORDENANÇA DEL MERCAT DE VENDA NO SEDENTÀRIA 
DE CALDES DE MONTBUI. 
 
Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, senyor Marañés si us plau.” 
 
Pren la paraula el senyor Marañés: 
“Bon vespre. Tal com ha dit el senyor secretari, és una actualització de 
l‘ordenança, la qual s’ha pres amb total consens amb els representants dels 
paradistes.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, hi ha intervencions per part de la resta de grups? No? Doncs passem 
a la votació.” 
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En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  dels presents 
[14 vots favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); del PSC 
(2); del PPC (1) i d’ICV-EUiA (1); i 3 abstencions de CIU (3)], 
 

            
         ACORDA: 

   
Identificació de l’expedient  
 
Expedient número 4.3.4/2013 de Comerç i Consum, relatiu a l’aprovació de       
l’Ordenança del mercat de venda no sedentària de Caldes de Montbui. 
 
DICTAMEN 
 
Antecedents  
 
I. El Ple de l’Ajuntament, en la sessió de data 24 d’abril de 2008, va acordar 
aprovar inicialment el Reglament regulador del mercat de marxants de Caldes 
de Montbui. 
 
II. El Ple de l’Ajuntament, en la sessió de data 31 de juliol de 2008, va acordar 
aprovar definitivament el Reglament regulador del mercat de marxants de 
Caldes de Montbui, que var ser objecte de publicació al Butlletí Oficial de la 
Província número 229, de data 23 de setembre de 2008. 
 
III. Posteriorment, per Decret d'alcaldia de data 30 de setembre de 2008, es 
van modificar alguns errors del text definitiu publicat del Reglament regulador 
del mercat de marxants de Caldes de Montbui, que es van publicar en el 
Butlletí Oficial Oficial de la Província número 242, de data 8 d'octubre de 2008. 
 
IV. Els canvis normatius ocasionats a partir de l'aprovació de la Directiva 
2006/123/CE, del Parlament europeu i del Consell, de 12 de desembre de 
2006, relativa als serveis en el mercat interior, afecten a la venda no 
sedentària, tant pel que fa a la regulació estatal com autonòmica, i obliga als 
ajuntaments a adequar les ordenances reguladores de la venda no sedentària. 
 
V. Tot això crea la necessitat d’aprovar una Ordenança del mercat de venda no 
sedentària de Caldes de Montbui.  
 
VI. 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 de l’Ordenança 
del mercat de venda no sedentària de Caldes de Montbui, que es transcriu 
íntegrament a continuació: 
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“ORDENANÇA DEL MERCAT DE VENDA NO SEDENTÀRIA DE CALDES DE 
MONTBUI 
 
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS  
 
ARTICLE 1. OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 
La present Ordenança té per objecte regular la venda no sedentària que es realitza al 
municipi de Caldes de Montbui. 
 
Es considera venda no sedentària la realitzada per comerciants, fora d'un establiment 
comercial permanent, de manera habitual, ocasional, periòdica o continuada, en els 
perímetres i en els llocs degudament autoritzats, en instal·lacions comercials 
desmuntables o transportables, i en els termes i les condicions establerts en  la 
normativa reguladora vigent sobre comerç interior.  
 
D’altra banda, també són aplicables a la venda no sedentària el principi de llibertat 
d’empresa, reconegut a la Constitució, i els principis de llibertat de prestació de serveis 
i d’establiment, desenvolupats a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre, del 
Parlament i del Consell, relativa als serveis en el mercat interior, delimitats entre 
d’altres raons d’interès general, per a la protecció dels drets dels consumidors/res, i de 
la salut pública, les exigències de la bona fe en les transaccions comercial i la 
protecció del medi ambient i de l’entorn urbà. 
 
ARTICLE 2. MARC NORMATIU 
 
D'acord  amb la  Directiva 2006/123/CE, del Parlament europeu i del Consell, de 12 de 
desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior,  
D'acord amb la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats 
de serveis i el seu exercici. 
D'acord amb la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a 
la seva adaptació sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici. 
D'acord amb la Llei 1/2010, d’1 de març, del comerç minorista, que inclou una nova 
regulació, amb caràcter bàsic, de la venda ambulant. 
D'acord amb el Decret legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, d’adequació de normes amb 
rang de llei a la Directiva de serveis, que va modificar el Text refós sobre comerç 
interior de 1993, que també regula la venda no sedentària. 
D'acord amb la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i administratives, de 
modificació del Decret legislatiu 3/2010, en relació amb la venda no sedentària. 
D'acord amb la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del codi de consum de Catalunya, què 
inclou dins les modalitats especials de relacions de consum les realitzades en 
establiments no sedentaris. 
D'acord amb l’article 36.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local. 
I d'acord amb la normativa vigent. 
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ARTICLE 3. HORARIS, DIES I LLOC DE CELEBRACIÓ 
 
L’activitat de venda en el mercat es durà a terme entre les 09:00 i les 13:00h del 
dimarts amb una periodicitat setmanal, dins l’àmbit delimitat per l'Ajuntament com a 
zona de mercat de venda no sedentària (carrers Montserrat i Pl. Moreu, zona de 
productes alimentaris, i carrers Sant Pau, Pl. de Catalunya, Sta. Rosa, Rector Alemany 
i Mestre Gregori Montserrat, zona de productes no alimentaris).  
 
L’Alcaldia o l’òrgan delegat competent podrà autoritzar l’ampliació tant de dies com de 
l’horari si per raons turístiques, flux de públic o de persones o dies assenyalats es 
considera convenient. A tal efecte aprovarà un calendari anual on es recollirà l’horari i 
els festius de cada any. 
 
L’Ajuntament, per raons d'interès general podrà modificar el lloc d’instal·lació a d'altres 
carrers i ampliar o reduir l’espai assignat al mercat, i ho farà preferentment dins la 
trama urbana consolidada. 
 
Sempre que l’Ajuntament, per raó d’interès general, vulgui fer ús d’aquestes facultats 
ho farà, donant compte, amb informació detallada, als representants del mercat i als 
titulars amb la suficient antelació. 
 
Per raons d’interès general, l’Ajuntament també podrà, previ avís als marxants quan 
sigui possible, cancel·lar la celebració del mercat. 
 
ARTICLE 4. NOMBRE MÀXIM DE PARADES I CONCESSIONS 
 
El nombre màxim, per especialitats total i parcial de parades i concessions del mercat 
serà establert per l’Ajuntament, atenent als següents criteris: 
 
1.  El sòl públic disponible. 
2. La varietat d’oferta comercial existent al mateix mercat i al municipi. Es podran 

establir percentatges de parades destinades a la comercialització de diferents 
productes, amb la finalitat d’assegurar una oferta comercial variada i racional. 

3.  Els condicionaments urbanístics i circulatoris.  
4.  Els efectes mediambientals. 
5. Els principis de política social. 
6.  Altres d’interès públic. 
 
El mercat de venda no sedentària disposa d'espai per a 79 parades, amb un total de 
541 metres lineals, amb la següent tipologia de productes i presencia: quotidià 
alimentari – 34%, quotidià no alimentari – 2%, equipament de la llar – 9%, equipament 
de la persona – 51%, lleure i cultura i altres – 4%. 
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ARTICLE 5. COMPETÈNCIES MUNICIPALS 
 
Són competències de l’ajuntament: 
 
1. Atorgar les concessions per a la venda no sedentària. 
2. Fixar el nombre de concessions de parades disponibles per a cadascuna de les 

modalitats establertes i modificar-les motivadament per motius d’interès públic. 
3. El canvi d’ubicació del mercat, la supressió d’aquest, la fixació dels horaris de venda 

i la periodicitat de celebració del mercat. 
4. Gestionar directament el mercat i vetllar per la neteja dels espais destinats al mercat 

de venda no sedentària, o de qualsevol altre servei per al seu bon funcionament, 
sense perjudici de les responsabilitats amb relació a la seguretat i vigilància. 

5. Establir i exigir la taxa municipal que correspongui per l’ocupació de l’espai públic. 
6. Prendre les mesures necessàries per tal de garantir la seguretat viària els dies de 

celebració del mercat. 
7. Adoptar les mesures necessàries per preservar el medi ambient i la salubritat 

pública els dies de celebració del mercat. 
8. Adoptar les mesures necessàries per impedir la destrucció o deteriorament del 

domini públic els dies de celebració del mercat. 
9. Facilitar els mitjans i recipients idonis per la neteja del mercat i la recollida selectiva 

dels residus. 
10. Designar el personal tècnic i de suport responsable del control del mercat. 
11. Dirigir, impulsar, i inspeccionar el servei del mercat. 
12. Exercir la potestat sancionadora, respecte a les infraccions que siguin de la 

seva competència sancionar. 
13. Respecte a aquelles infraccions que no siguin de la seva competència 

sancionar, posar-les en coneixement de l’administració competent. 
 
CAPÍTOL II. DE LA CONCESSIÓ 
 
ARTICLE 6. REQUISITS PER A L’OBTENCIÓ DE LA CONCESSIÓ PER EXERCIR 
LA VENDA NO SEDENTÀRIA 
 
Per l’exercici de l’activitat de venda no sedentària les persones físiques o jurídiques 
hauran de complir els següents requisits: 
 
1.  Quan es tracti de persona jurídica, caldrà que estigui legalment constituïda, inscrita 

en el Registre oficial corresponent (Registre Mercantil, Registre d’Entitats 
Jurídiques, o d’altres) i el seu objecte social haurà d’incloure l’activitat a prestar. 

2.  Quan es tracti de comerciants extracomunitaris, acreditar, a més a més, que estan 
en possessió dels permisos de residència i de treball per compte propi que estableix 
la normativa específica vigent. 

3.  Estar donats d’alta en l’epígraf corresponent de l’Impost d’Activitats Econòmiques i 
estar al corrent del pagament de la tarifa o, en cas d’estar exempts, estar donat 
d’alta en el cens d’obligats tributaris. 

4.  Han d’estar donats d’alta al règim de la Seguretat Social que correspongui, el titular 
i els treballadors que tingui contractats, i estar al corrent de les obligacions amb 
aquesta. 

5.  Complir tots aquells requisits que estableixin les reglamentacions específiques a 
aplicar als productes que tinguin a la venda. 

6.  Disposar de la documentació que acrediti el compliment de la normativa vigent 
sobre higiene i manipulació d’aliments, si s’escau, per a la venda d’aquells 
productes que ho requereixin, segons les disposicions vigents. 

7. Disposar d’assegurança de responsabilitat civil per una cobertura mínima de 
300.000,00 €. 
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ARTICLE 7. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ 
 
El procediment de selecció per a l’atorgament de les concessions, així com per cobrir 
les vacants que es puguin produir entre les ja atorgades, no pot ésser automàtic i es 
realitzarà en règim de concurrència competitiva, prèvia convocatòria pública i com a 
resultat d’un procediment basat en els principis de transparència, imparcialitat i 
publicitat. 
 
A tal efecte, l’Ajuntament aprovarà, amb la suficient antelació per a cada convocatòria 
d’atorgament de concessions, les corresponents bases, que inclouran els requisits i 
criteris d’adjudicació, així com el termini per resoldre el procediment, indicant que 
ultrapassat aquest sense que s’hagi dictat la resolució, la sol·licitud haurà d’entendre’s 
desestimada. 
 
ARTICLE 8. ACREDITACIÓ DELS REQUISITS 
 
La persona física o jurídica interessada haurà de presentar una declaració responsable 
en la qual es manifesti: 
 
• El compliment dels requisits establerts a l’article 5. 
• Estar en possessió de la documentació que així ho acrediti a partir de l’inici de 

l’activitat. 
• El compromís de mantenir el seu compliment durant el termini de vigència de la 

concessió. 
• Que autoritza a l’Ajuntament perquè pugui adreçar-se a les administracions 

competents per tal de comprovar el compliment de les seves obligacions tributàries 
i de la Seguretat Social, així com també per consultar telemàticament els registres i 
arxius d’altres administracions i entitats publiques. 

 
ARTICLE 9. CONTINGUT DE LA CONCESSIÓ 
 
Les concessions atorgades per l’ajuntament hauran d’indicar: 
 
1. Les dades del titular, i en el seu cas, de les persones autoritzades per exercir la 

venda com auxiliars del titular. 
2. El lloc on s’ha d’exercir l’activitat.  
3. Els productes autoritzats per a la venda. 
4. Els horaris i dates en què es podrà exercir l’activitat. 
5. La durada de la concessió. 

 
 

ARTICLE 10. DURADA DE LA CONCESSIÓ 
 
La concessió per l’exercici de la venda no sedentària tindrà una durada mínima de 
quinze anys per tal de permetre l’amortització de les inversions i una remuneració 
equitativa dels capitals invertits i prorrogables expressament per períodes idèntics, o 
aquella que estableixi la normativa vigent. 
 
Durant la vigència de les concessions, els titulars de les concessions estan obligats a 
acreditar anualment davant de l’Ajuntament estar al corrent de les obligacions amb la 
Seguretat Social i amb l’Administració tributària, i també de qualsevol altra obligació 
que els imposi l’Administració local, com el pagament de la corresponent taxa i tributs 
municipals i estar al corrent del pagament de l’assegurança de responsabilitat civil, o 
d’altres. 
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ARTICLE 11. PRÒRROGA DE LES CONCESSIONS 
 
El procediment per prorrogar les concessions atorgades s’iniciarà amb el corresponent 
acord de l’Ajuntament. 
 
Els sol·licitants de la pròrroga hauran de presentar la corresponent sol·licitud, 
declarant que continuen complint els requisits fixats a l’article 5 de la present 
Ordenança. 
 
El temps màxim per resoldre les sol·licituds formulades serà de dos mesos 
comptadors des de la petició, sens perjudici dels supòsits de suspensió d’aquest 
còmput, com ara en els casos que es requereixi al sol·licitant perquè esmeni la seva 
sol·licitud. 
 
La pròrroga s’haurà d’atorgar de forma expressa, sense que pugui entendre’s atorgada 
tàcitament. 
 
ARTICLE 12. CANVIS D’UBICACIÓ, ARTICLES DE VENDA I AMPLIACIONS 
 
El titular d’una concessió podrà presentar una sol·licitud per canviar els articles de 
venda, o el canvi d’ubicació i/o ampliació d’una parada. 
 
Per donar resposta a la sol·licitud, que sempre haurà de tenir presents les seves 
disponibilitats, l’Ajuntament tindrà en compte, en l’ordre indicat, els criteris següents: 
 
Primer.- L’antiguitat de la sol·licitud de canvi.    
Segon.- La proximitat de la parada a espais buits. 
Tercer.-  El canvi de grandària de la parada (de menor a major). 
Quart.-  Que la parada tingui característiques anàlogues amb altres parades adjacents 

del mercat de venda no sedentària o amb el comerç sedentari del mateix 
producte. 

Cinquè.- El canvi a camió – botiga, sempre i quant les característiques del mercat ho 
permetin. 

 
 
ARTICLE 13. TAXES MUNICIPALS 
 
Els titulars dels llocs de venda i concessions hauran de satisfer les taxes municipals 
que s’estableixen en l’Ordenança Fiscal vigent. 
 
 
CAPÍTOL III. TRANSMISSIBILITAT, EXTINCIÓ I REVOCACIÓ DE LA CONCESSIÓ 
 
ARTICLE 14. TRANSMISSIÓ DE LA CONCESSIÓ 
 
El titular de la concessió haurà d’exercir personalment l’activitat. No obstant això, 
podrà transmetre la concessió prèvia comunicació a l’Ajuntament, pel termini que resti 
de la concessió o de la pròrroga i per la mateixa activitat per la qual va ser concedida 
la concessió inicial, i amb l’aprovació de l’Ajuntament, en els supòsits següents: 
 
a) per cessament voluntari del titular. 
b) per situacions sobrevingudes, com ara casos d’incapacitat laboral, malaltia o 

situacions anàlogues, acreditades degudament. 
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c) per mort del titular. En aquest supòsit, la concessió podrà ser transmesa d’acord 
amb les disposicions testamentàries i successòries. 

 
El successor haurà de comunicar a l’Ajuntament, en el termini de dos mesos, la mort 
del titular, adjuntant una còpia autoritzada del pertinent títol successori, i presentar una 
sol·licitud perquè se li transmeti la concessió. 
 
Quan puguin concórrer diversos interessats en la transmissió mortis causa 
s’acompanyarà amb la sol·licitud un escrit en el què manifestin la seva renúncia 
expressa del seu dret en favor de l’adquirent. 
 
La transmissió de la concessió no es podrà realitzar durant els primers 5 anys en que 
va ser concedida excepte en els casos previstos a les lletres b) i c). 
 
ARTICLE 15. SUPÒSITS D’EXTINCIÓ I REVOCACIÓ DE LA CONCESSIÓ 
 
Primer.- La concessió municipal s’extingirà en els següents supòsits, sense dret a 
indemnització ni a compensacions de cap mena, en els següents supòsits: 
 
1. Renúncia expressa i escrita formulada pel titular. 
2. Compliment / fi del termini de vigència. 
3. Transmissió no autoritzada. 
4. Manca de pagament de la taxa corresponent. 
5. Pèrdua o incompliment sobrevingut d’alguna de les condicions exigides per a gaudir 

de la concessió. 
6. No recollir la concessió per a la venda a les dependències municipals en el termini 

màxim de 15 dies. 
7. Quan la parada es destini a la venda d’articles diferents d’aquells per als quals 

s’atorgà la concessió. 
8. Per canvi d’emplaçament de la parada sense autorització municipal prèvia. 
 
Segon.- La concessió municipal serà revocada, sense dret a indemnització ni a 
compensacions de cap mena, en els següents supòsits: 
1. Per la venda de productes falsificats. 
2. Per la venda de productes, els quals no sigui possible demostrar la seva possessió 

lícita. 
3. Per la comissió d’alguna infracció greu o molt greu prevista a la present ordenança. 
 
En qualsevol d’aquests supòsits es donarà audiència a la persona interessada de 
quinze dies. 
 
CAPÍTOL IV. DE L’ EXERCICI DE VENDA 
 
ARTICLE 16. EXERCICI DE LA VENDA 
 
Per poder exercir la venda és condició inexcusable haver obtingut prèviament la 
concessió municipal corresponent. 
 
L’Ajuntament lliurarà als titulars de les parades una identificació o distintiu on constarà 
el nom del mercat, el número de la concessió, ubicació de la parada i metres, nom del 
titular (foto en el cas de persona física), productes concrets pels quals és vàlida i el dia 
de mercat. Aquest distintiu haurà d’ésser exhibit de manera visible i permanent a la 
parada de venda.  
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Els titulars de les parades hauran de realitzar la seva activitat comercial procurant 
evitar els riscos i accidents de tot tipus. El titular de la concessió està obligat a 
mantenir el lloc de venda, així com el seu entorn, en perfectes condicions de neteja, 
tant durant la celebració del mercat com en acabar-se. 
 
En especial resten també obligats a preservar rutes d’entrada i sortida de vehicles 
d’emergència, en previsió de qualsevol eventualitat, tal com determina el pla 
d’evacuació i emergència del mercat.  
 
ARTICLE 17. HORARIS DE MUNTATGE I DESMUNTATGE DE LES PARADES 
 
Els llocs de venda s’instal·laran de les 06:00 a les 09:00 hores en la zona de productes 
comestibles i de les 7:45 a les 9:00 hores en la zona de productes no comestibles. Els 
llocs de venda es retiraran entre les 13:00 i les 14:30 hores en tot el mercat. A partir 
d’aquest horari el recinte ha de quedar lliure per a la seva neteja i perquè pugui 
restablir-se el trànsit habitual a partir de les 15:00h. en la zona de productes no 
comestibles i a partir de les 15:30h. en la zona de productes comestibles. L'Alcaldia o 
l'òrgan delegat podrà modificar els horaris per canvi d'emplaçament del mercat o per 
altres causes que així ho requereixin. 
 
Els vehicles dels comerciants només podran tenir accés de càrrega i descàrrega en 
aquest horari, operacions que hauran de fer-se amb la màxima celeritat possible. 
 
Els marxants no podran circular pel mercat fora dels horaris autoritzats d’instal·lació i 
de retirada de les parades, ni podran estacionar el seu vehicle dins del recinte del 
mercat. Fora d’aquests horaris, també resta prohibida la instal·lació i la retirada dels 
punts de venda, així com la circulació de vehicles dins del mercat, tant de marxants 
com de particulars, llevat de força major autoritzada. 
 
Els usuaris de guals no podran fer-ne ús entre les 06:00h. i les 15:30h. en la zona de 
productes comestibles i entre les 07:45h i les 15:00h en la zona de productes no 
comestibles. Els particulars tampoc podran circular en vehicle pel recinte de mercat en 
aquests horaris. 
 
En cas d’alguna inclemència climatològica, i amb autorització prèvia de la persona 
responsable o de la persona que supervisa el mercat es podran variar els horaris 
indicats. 
 
 
ARTICLE 18. VEHICLES AUTORITZATS 
 
Es prohibeix als marxants aparcar els vehicles al costat de la parada. 
No obstant això, si un comerciant necessités aparcar el vehicle al costat de la parada 
per emmagatzemar els seus productes, haurà de sol·licitar l’autorització a l’Ajuntament 
i aportar documentació del vehicle que especifiqui la seva adequació.  
En el cas de vehicles adaptats per a la venda, caldrà presentar fitxa tècnica del vehicle 
d'adequació per a la venda. 
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CAPÍTOL V. DELS TITULARS DE LES CONCESSIONS 
 
ARTICLE 19. TITULARS DE LES PARADES 
 
Tindran la consideració de titulars aquells que obtinguin la concessió que expedeix 
l’Ajuntament. 
 
Els titulars de les concessions hauran d’exercir directa i personalment l’activitat 
comercial. Podran també fer-ho en el seu nom el cònjuge, o parella de fet acreditada 
per qualsevol mitjà, els seus parents fins el segon grau de consanguinitat o afinitat1, i 
assalariats. Tots ells donats d’alta a la Seguretat Social en el règim que correspongui.  
 
En cas que la concessió s’atorgui a una persona jurídica, quan aquesta estigui 
integrada per més d’una persona física, serà necessari justificar documentalment la 
relació jurídica existent entre el titular i la persona física que exerceixi l’activitat. 
 
Ningú pot acumular la titularitat de més d’una concessió. Els titulars de les 
concessions han d’exercir la seva activitat de venda amb estricta subjecció a les 
condicions de la concessió atorgada. 
 
ARTICLE 20. DRETS I OBLIGACIONS 
 
A) Drets 

 
A.1) En relació amb l’Ajuntament: 
• Rebre la informació actualitzada de tots aquells aspectes que modifiquin o afectin la 

venda. 
• Obtenir autorització per tal de no assistir al mercat durant un període de 4 dies 

seguits de mercat o 6 alterns, dins un semestre natural, per causa justificada, però 
sense quedar eximits del pagament de les taxes corresponents. 

• Sol·licitar un canvi d’ubicació i/o ampliació del lloc d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 11. 

• Transmetre la concessió en els casos previstos a l’article 13. 
• Nomenar representants que s’hauran de renovar amb una periodicitat quinquennal. 
• Els representants, elegits democràticament, tindran caràcter consultiu sobre el 

funcionament i canvis que afectin al mercat. 
• Promoure i impulsar comercialment el mercat així com adoptar mesures que 

tendeixin a l’increment de la qualitat i la competitivitat, amb l’aprovació de 
l’Ajuntament. 

• Trobar l’espai de venda net i lliure d’obstacles. 
 
A.2) En l’exercici de la concessió de venda: 
 
• Utilitzar únicament el domini públic assignat per exercir la venda no sedentària. 
• En cas de vendre directament a través del vehicle adaptat per a la venda, 

substituint la parada, fer-ho sempre amb la corresponent concessió municipal. 
• En cas d’elaborar els seus productes en la mateixa parada, només tractant-se 

d’una activitat artesana, haurà d’estar expressament autoritzada. 

                                                 
1  Els graus de parentesc indicats inclouen:  

 a) Quan el vincle familiar és de consanguinitat: el primer grau, a progenitors i fills; el segon 
grau, a avis, néts i germans. b) Quan el vincle familiar és d'afinitat: el primer grau, a 
sogres, gendres i joves; el segon grau, a cunyats / ades. 
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• Ocupar la parada contigua en cas d’absència del seu titular i prèvia autorització 
municipal, sense sobrepassar els 2 metres lineals. 
 

B) Obligacions 
 
B.1) Respecte a l’Ajuntament i d’altres Administracions públiques: 
 
• Respectar i obeir les indicacions i recomanacions dictades pel personal municipal 

encarregat de la gestió i de la supervisió del mercat, la Policia Local i la resta de 
personal auxiliar o subaltern. 

• Desenvolupar l’activitat dins l’horari i calendari i amb la continuïtat que hagi 
acordat l’Ajuntament, sense interrupcions injustificades. 

• Facilitar l’accés a la parada i la informació requerida pel personal municipal 
encarregat de la gestió i de la supervisió del mercat, la Policia Local i pels 
inspectors i òrgans competents de control. 

• Sotmetre’s a la comprovació dels instruments de pesada i mesura, segons sistema 
mètric decimal, per l’encarregat municipal de supervisió del mercat de venda no 
sedentària, pels inspectors i òrgans competents de control. 

• Satisfer les taxes i els tributs municipals que corresponguin. El pagament s’ha de 
domiciliar en una entitat financera, bancària o d’estalvis, llevat dels casos en què 
s’estableixi una forma de pagament diferent. 

• Estar al corrent del pagament d’impostos, comptar amb la llicència fiscal, estar 
donats d’alta a la Seguretat Social, al corrent de les obligacions amb la Seguretat 
Social i al corrent en el pagament de l’assegurança de responsabilitat civil. 

• Exhibir en un lloc visible la targeta de concessió o distintiu atorgat per 
l’Ajuntament. 

• Comunicar a l’Ajuntament les absències previstes amb anterioritat, incloent les 
vacances, i justificar les absències no comunicades amb anterioritat. 

• Tenir a disposició de l’autoritat corresponent, les factures i comprovants de la seva 
mercaderia. 

 
B.2) Obligacions respecte al domini públic que s’ocupa 
 
• Mantenir el lloc de venda, així com el seu entorn, en perfectes condicions de neteja, 

tant durant la celebració del mercat com en acabar-se.  
• Col·locar una protecció de material impermeable entre el terra i els elements de la 

instal·lació quan es venguin productes de qualsevol mena que puguin corroir, 
deteriorar, tacar o perjudicar de qualsevol altra manera el paviment o sòl públic. 

• Col·laborar amb els serveis de neteja fent possible una major rapidesa en la 
recollida dels residus, que hauran de dipositar en els llocs assenyalats. 

• Complir les normes d’higiene i neteja respecte a les deixalles, que hauran de 
dipositar-se en els contenidors corresponents tal com s’especifica en l’apartat gestió 
de deixalles a fi de facilitar els treballs de recollida. 

• Netejar l’espai que hagi ocupat la parada un cop hagi finalitzat la seva activitat, i 
dipositar les deixalles en els punts i contenidors que s’hagin instal·lat a l’efecte, 
deixant completament neta la part ocupada al finalitzar cada jornada. 

• Cada parada haurà de recollir de forma selectiva els residus de paper i cartró, 
fracció orgànica i fracció resta. L’Ajuntament, en funció del model de gestió de 
deixalles que apliqui, podrà en qualsevol moment incrementar la recollida selectiva 
d’alguna fracció dels residus produïts i serà obligació del marxant recollir-lo de 
forma selectiva. 
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Normes de recollida 
 
1. Els residus de fracció orgànica s’hauran de dipositar en bossa lligada dins dels 

seus contenidors corresponents facilitats per l’Ajuntament. 
2. Els residus de fracció resta s’hauran de dipositar en bossa lligada dins dels 

seus contenidors corresponents facilitats per l’Ajuntament. 
3. Els residus de  paper i cartró s’hauran de dipositar al darrera de la parada 

lligats i plegats. En cas que aquesta ubicació dificulti el desenvolupament del 
mercat es pactarà una nova ubicació amb el supervisor del mercat. 

4. Els residus considerats especials que es puguin generar seran gestionats pels 
mateixos marxants segons la normativa vigent. 

 
L’ajuntament facilitarà a l’inici de l’activitat comercial els contenidors per a la 
recollida de fracció orgànica i fracció rebuig, o d'altres, si s'escau. Al final del 
mercat els buidarà i els recollirà. 

 
L’incompliment d’aquest article serà considerat com a falta greu, i per aquest motiu 
serà d’aplicació la corresponent sanció. 

 
• Reparar els desperfectes que causi a la via pública, voreres, enllumenat, arbreda, 

jardineria i mobiliari urbà en general. 
 
 
B.3) Obligacions en l’exercici de l’activitat: 
 
• Les persones físiques titulars de la concessió estan obligades a exercir 

personalment l’activitat econòmica o a través del cònjuge, o parella de fet 
acreditada per qualsevol mitjà, els seus parents dins el segon grau de 
consanguinitat o afinitat, i assalariats. Tots ells donats d’alta a la Seguretat Social 
en el règim que correspongui. 

• La venda no sedentària s’ha d’exercir en llocs de venda desmuntables o 
transportables. 

• Mantenir les parades en un estat de conservació adequat. 
• Complir amb les condicions de seguretat i higiene que estableixi aquesta 

ordenança i la normativa general i sectorial específica en relació amb les 
instal·lacions, equips i productes a la venda. 

• Col·locar preus en tots els productes. El preu de venda al públic s’ha de fer constar 
precedit de les sigles PVP i s’ha d’indicar de forma inequívoca, fàcilment 
identificable i clarament llegible. 

• Indicar en el preu la quantitat total que el consumidor ha de satisfer, amb impostos 
inclosos. Els descomptes s’hauran d’indicar amb claredat i de forma diferenciada. 

• Donar el pes i la mesura exactes. Aquestes operacions s’efectuaran sempre a la 
vista del públic. 

• Situar les balances de manera que els consumidors puguin veure perfectament el 
pes i el preu dels productes, i l’import de la seva compra. 

• Vestir neta i acuradament i mantenir un tracte correcte amb els altres comerciants, 
amb el personal municipal i amb el públic en general. 

• Exercir l’activitat de venda ininterrompudament durant els períodes de la seva 
concessió, amb la deguda correcció i d’acord amb l’horari del mercat . 

• Disposar de fulls oficials de queixa, reclamació, denúncia, segons normativa, i 
exhibir un cartell de forma clara i visible per a les persones consumidores, 
informant de la disponibilitat dels fulls, indicant un número de telèfon i/o adreça de 
correu electrònic d’atenció al ciutadà per a consultes en matèria de consum, o 
qualsevol altra requisit d'acord amb la normativa vigent. 
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• Exhibir la mercaderia de taulell endins. 
• Els productes a la venda no podran ser exhibits en cap cas sobre el terra o 

paviment, i hauran de situar-se a una alçada no inferior a 80 cm. En casos 
excepcionals quan per raons de pes i volum dels productes a la venda no es pugui 
complir aquesta normativa, s’haurà de disposar d’autorització municipal. 

• És prohibit col·locar penjolls a les parades que surtin fora dels metres lineals 
autoritzats o estiguin a l’alçada que impedeixi una manca de viabilitat dels vianants. 

• Els titulars que venguin roba o articles que els compradors s’han d’emprovar, 
hauran d’habilitar a l’interior o darrera de cada parada els emprovadors necessaris, 
que han de ser tancats. 

• Respondre dels danys que es derivin de l’exercici de l’activitat. 
• Proporcionar tiquet de compra a qui ho demani. 
• La superfície màxima que podrà ocupar una parada serà de 10 metres lineals. La 

fondària podrà variar en funció del lloc d’emplaçament de la parada, però mai podrà 
sobrepassar la superfície autoritzada per l’Ajuntament.  

• Entre cada lloc de venda hi haurà d’haver una distància de separació mínima de 
mig metre sense cap utilització, i mai es podrà sobrepassar la superfície autoritzada 
per l’Ajuntament. 

• Podran haver-hi excepcions puntuals referides a la superfície a ocupar, sempre i 
quan es tracti de causes justificades, l’espai ho permeti, i es disposi de l’autorització 
municipal. Per donar resposta a aquestes excepcions, l’Ajuntament podrà canviar el 
lloc a ocupar per la parada. 

• Totes els articles a la venda hauran de complir les normes higiènic - sanitàries 
exigides per la legislació vigent, i especialment en quant als productes alimentaris. 
De no complir-ho l’Ajuntament podrà desautoritzar la venda d’aquells articles. 

• No es podran utilitzar carretons elevadors elèctrics per al moviment de càrregues 
durant la celebració del mercat. La necessitat d’emprar-los eximirà a l’Ajuntament 
de qualsevol responsabilitat i podrà suposar el canvi d’emplaçament de la parada 
per evitar riscos innecessaris.   

• No es podran posar expositors per a la venda d’articles que ocupin més lloc de 
l’autoritzat per l’Ajuntament. 

 
 
ARTICLE 21. VACANCES I DIES D’ABSÈNCIA. 
 
Tots els titulars de llocs de venda podran disposar d’un període de fins a un mes en 
concepte de vacances, sempre i quan es comuniqui aquesta circumstància a l’òrgan 
competent. El període de vacances no eximeix del compliment de les obligacions per a 
l’exercici de la venda no sedentària. 
 
Quan el titular de la parada no pugui portar a terme l’activitat per malaltia o per 
vacances haurà de notificar a l’Ajuntament aquesta circumstància i el nom de la 
persona que exercirà l’activitat en el seu lloc. 
 
S’ha de comunicar a l’Ajuntament amb una antelació mínima d’un mes el període de 
vacances de què preveu gaudir. Si el titular no manifesta res al respecte, s’entén que 
és el mes d’agost. 
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ARTICLE 22. ABSÈNCIES JUSTIFICADES 
 
Es consideren absències justificades, sempre que estiguin degudament acreditades, 
les següents: 
 
1. En cas de matrimoni, 2 dies de realització del mercat. 
2. En casos de naixement de fill, adopció, o malaltia greu o mort de parents fins al 

segon grau de consanguinitat o afinitat, 1 dies de realització del mercat. Quan per 
aquest motiu es necessiti fer un desplaçament fora del terme municipal, el termini 
serà de 2 dies. 

3. El temps indispensable, pel compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic i 
personal, comprenent l’exercici del dret de vot. 

4. L’avaria del vehicle en què es transporti la mercaderia, que dificulti el 
desenvolupament normal de l’activitat comercial. 

 
Llevat dels casos justificats i informats a l’Ajuntament, els marxants hauran d’assistir 
setmanalment al mercat. La manca d’assistència injustificada durant 4 dies seguits de 
mercat o 6 dies alternatius, dins un semestre natural, podrà suposar l’anul·lació de la 
concessió municipal.  
 
Per comunicar incidències o manques d’assistència previstes, cal fer-ho directament a 
l’Ajuntament i podrà fer-se mitjançant la persona que supervisi el mercat i/o altres 
empleats municipals encarregats de la gestió del mercat de venda no sedentària. 
 
Es podrà autoritzar, a petició del titular de la llicència, l’absència al mercat en períodes 
superiors als indicats, en casos excepcionals i molt justificats,  sense que això 
representi la pèrdua dels drets adquirits. Els interessats hauran de sol·licitar-ho a 
l’Ajuntament amb un mínim de dues setmanes d’antelació, sense que aquesta 
incidència els eximeixi de pagar tots els trimestres. Només podran acollir-se als 
beneficis d’aquest article aquells marxants que durant els sis mesos anteriors a la data 
de sol·licitud d’aquesta autorització no hagin faltat a cap mercat, llevat dels casos 
degudament justificats2, com són: períodes de vacances, malalties, i d’altres que es 
puguin considerar per l’Ajuntament. 
 
 
ARTICLE 23. DRETS DELS CONSUMIDORS I USUARIS 
 
L’activitat de venda no sedentària s’haurà d’exercir amb ple respecte als drets dels 
consumidors i usuaris, d’acord amb la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de 
Consum de Catalunya, o altra normativa vigent.  
 
 
CAPÍTOL VI. PERSONAL RESPONSABLE DEL MERCAT 
 
ARTICLE 24. VIGILÀNCIA, GESTIÓ I CONTROL DURANT LA CELEBRACIÓ DEL 
MERCAT 
 
Correspon a l’Ajuntament exercir la vigilància i inspecció del mercat. Podrà adoptar les 
mesures cautelars necessàries, incloses la immobilització i el decomís dels productes 
adulterats, deteriorats, falsificats o fraudulents que puguin suposar un risc pel 
consumidor. 
 

                                                 
2  La manca de compliment d’aquest article produirà la caducitat automàtica de la llicència en 
vigor, tal i com es preveu al present text legal. 
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Aquestes mesures seran independents de les sancions que correspongui imposar.  
 
En el cas d’infracció que pugui afectar a la seguretat dels productes alimentaris posats 
a la venda, les autoritats encarregades del control adoptaran les mesures necessàries 
amb la finalitat de controlar-ne el risc per a la salut. 
 
L’Ajuntament designarà el personal encarregat de la gestió i el personal encarregat de 
la supervisió del mercat, a qui li correspondrà resoldre les incidències que puguin 
sorgir en la instal·lació i transcurs del mercat, i en tot allò que afecti a l’ordre, disciplina 
del mercat, neteja, informació de possibles incidències i disposar de les mesures 
necessàries per al bon desenvolupament del mercat. La persona que supervisi el 
mercat, està obligada a donar compte puntualment dels fets i incidències a la regidoria 
responsable del mercat. 
 
L’ordre públic correspon a la Policia Local, que actuarà en col·laboració i sota les 
instruccions de la regidoria que tingui encomanada aquesta competència. 
 
El agents de la Policia, mitjançant acta motivada, podran acordar les mesures 
cautelars de caràcter provisional que siguin necessàries per garantir la seguretat, 
l’ordre públic i el bon funcionament del mercat. 
 
En aquest sentit, es podrà acordar la suspensió de les activitats amb les quals 
s’estiguin produint infraccions i es podran retirar els objectes, materials, utensilis o 
productes exhibits amb els què s’estigués generant o s’hagués generat la infracció, i 
hauran de ser mantingudes, modificades o aixecades per l’òrgan que incoï el 
procediment, sense perjudici de les sancions, que si s’escau, correspongui imposar al 
presumpte infractor. 
 
De no retirar les parades i/o els productes del mercat que causin infracció, a petició de 
la persona que supervisi el mercat, de la regidoria responsable de la seva gestió, i de 
l’autoritat municipal, el cost que això suposi, s’imputarà al responsable titular de la 
parada.   
 
Tal i com preveu l’article 66.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, correspon 
al municipi la competència sobre aquestes matèries de seguretat en llocs públics. 
 
Correspon a la Inspecció sanitària, examinar les condicions sanitàries dels articles 
d’alimentació destinats a la venda i ordenar el decomís dels productes en condicions 
deficients. 
 
Qualsevol altra inspecció, degudament acreditada també pot efectuar controls sobre 
els àmbits de les seves competències sectorials, en relació amb l’activitat comercial 
dels marxants en el mercat. 
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CAPÍTOL VII. RÈGIM SANCIONADOR 
 
ARTICLE 25. TIPUS D’INFRACCIONS 
 
Les infraccions comeses pels titulars dels llocs de venda seran qualificades de lleus, 
greus i molt greus. 
 
Les infraccions prescriuran: 
 

- les lleus als sis mesos 
- les greus als dos anys 
- i les molt greus als tres anys. 

 
A efectes del còmput del termini de prescripció, aquest es considerarà iniciat a partir 
de la data de comissió de la infracció. En el cas d’infraccions continuades, es tindrà en 
compte la data de finalització de l’activitat il·lícita. 
 
INFRACCIONS LLEUS 
 
Tindran consideració d’infraccions lleus: 
 
El comportament que produeixi molèsties al públic i/o altres marxants i el contrari als 

bons costums i normes de convivència dins el recinte del mercat. 
No tenir en lloc visible la identificació o distintiu de la parada. 
La negligència en el correcte dipòsit dels embolcalls i productes excedents de 

l’activitat. 
L’ocupació de més espai de l’autoritzat per la parada, i l’exposició de mercaderies fora 

del lloc assignat. 
No tenir a disposició del públic els fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia, 

segons normativa.  
No exhibir els preus de venda al públic de les mercaderies. 
No tenir a disposició dels agents de l’autoritat que li requereixen la documentació 

relativa a la parada. 
Realitzar operacions de pesada i mesura fora de la vista del públic. 
L’incompliment de qualsevol de les disposicions que conté l’Ordenança, que no tinguin 

el caràcter de greus o molt greus. 
 
INFRACCIONS GREUS 
 
Tindran consideració d’infraccions greus: 
 
1. La reincidència d’infraccions lleus dins el període d’un any.3 
2. La manca de neteja del lloc reservat i el seu entorn, mentre es realitza la venda i un 

cop finalitzat el mercat i retirades les instal·lacions. 
3. La negativa o la resistència a subministrar dades o a facilitar la informació 

requerida pel personal autoritzat, amb vista al compliment de les funcions 
d’informació, investigació i inspecció en les matèries objecte de la present 
ordenança, com també el fet de subministrar informació inexacta. 

4. Les discussions que produeixen escàndol dins el recinte del mercat. 

                                                 
3  La reincidència consisteix en la comissió en més d’una infracció en el termini d’un any 
quan així s’hagi declarat per resolució ferma. 
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5. La desobediència a les instruccions que discrecionalment i pel bon funcionament 
del mercat doni el personal del mercat, així com la manca de respecte envers 
aquest personal. 

6. L’actuació expressa que provoqui danys a béns públics o privats. 
7. L’ocupació o el dipòsit de materials en els espais previstos com a pas entre 

parades laterals. 
8. La manca de condicions higiènic - sanitàries dels llocs de venda, dels 

manipuladors, dels vehicles de transport d’aliments, així com dels productes i 
aliments posats a disposició del consumidor. 

9. La venda de productes no compresos en la corresponent concessió. 
10. Llençar brossa o deixalles de qualsevol mena fora dels espais habilitats. 
11. La modificació de la configuració, grandària i ocupació de les parades sense 

autorització del personal del mercat o sense ajustar-se a les condicions d’aquesta. 
12. No tenir a disposició del personal d’inspecció les factures i comprovants de compra 

dels productes que es posin a la venda.  
13. Les infraccions a la normativa vigent en matèria comercial, de seguretat i 

alimentària. 
14. Posar música o megafonia, a excepció de les parades específicament destinades a 

la venda d’articles musicals i sempre que en aquest cas el volum no molesti ni a la 
resta de comerciants ni als ciutadans. 

15. La connivència amb la venda il·legal. 
16. Circular amb el vehicle fora de l’horari autoritzat. 
17. La manca de pagament de les taxes municipals després d’haver estat requerit 

expressament per fer-ho. 
18. L’absència de notificació prèvia d’inassistència per part del titular, llevat de causes 

de força major, malaltia, etc., que es podran comunicar a posteriori.  
19. No respectar els horaris de muntatge i de recollida del mercat. 
20. Exposar i/o penjar a les parades productes i mercaderies que representin un perill 

per als vianants o dificultin el pas. 
21. L’incompliment de l’article 19. B)2. 
22. La reincidència en infraccions de caràcter lleu. 

 
INFRACCIONS MOLT GREUS 
 
Tindran consideració d’infraccions molt greus: 
 
A) La reincidència d’infraccions greus dins el període d’un any.4 
B) El fet de subministrar informació o documentació falsa. 
C) Les baralles amb empentes o cops, dins el recinte del mercat. 
D) El sotsarrendament o cessió de part o de la totalitat de l’espai autoritzat. 
E) Tenir treballant a la parada menors, en edat d’escolaritat obligatòria. 
F) La resistència, la coacció o la represàlia, o la temptativa de fer-ne, contra els 

funcionaris i/o personal municipal facultats per a l’exercici de la funció 
d’investigació, de vigilància o d’inspecció en les matèries objecte de l’Ordenança. 

G) L’absència injustificada del lloc reservat al mercat sense la deguda justificació i 
comunicació a l’Ajuntament durant quatre mercats consecutius i sis alterns, durant 
el període semestral que correspongui, sense justificació. S’exclou el període 
normal de vacances, que també ha de comunicar-se per escrit. 

H) La utilització de la concessió per part de persones diferents a les autoritzades. 
I) Les infraccions per frau, adulteració o engany. 
J) No atendre les directrius del Pla d’Emergència en el cas que aquest s’activés. 

                                                 
4  Es considerarà reincidència quan s’hagi declarat per resolució ferma més d’una infracció greu 
en el termini d’un any. 
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K) Exercir l’activitat sense concessió municipal.  
L) La venda de productes en mal estat i amb risc per a la salut. 
M) La falta de pagament passat el període de recàrrec. 
N) Desobeir les indicacions i les ordres donades pels agents de l’autoritat.  
 
ARTICLE 26. SANCIONS 
 
Les sancions que es poden imposar consisteixen en multes pecuniàries i en la 
suspensió o revocació absoluta de la concessió. 
 
- Infraccions lleus: 
 
I.  Advertiment 
II.  Multa fins 750,00 € 
 
La reincidència consisteix en la comissió en el termini d’un any, de més d’una infracció 
quan així consti per resolució ferma. 

 
-  Infraccions greus: 
 
I. Suspensió de la concessió de 1 a 6 mesos. 
II.  Multa de 750,01 € fins 1.500,00 € 
 
- Infraccions molt greus: 
 
I.  Revocació de la concessió. 
II.  Multa de 1.501,00 € fins 3.000,00 € 
 
Es poden imposar aquestes sancions sens perjudici d’altres mesures complementàries 
com: 
 
- La intervenció dels productes exhibits, com a acció de cautela i prevenció de riscos 

a la salut de les persones. 
- El cessament immediat de l’activitat de venda no sedentària quan s’exerceixi sense 

disposar de la preceptiva concessió. 
 
ARTICLE 27. GRADUACIÓ DE LES SANCIONS 
 
L’aplicació de la sanció es gradua tenint en compte les circumstàncies següents: 
 
1. L’esmena dels defectes derivats de l’incompliment d’aquestes normes, sempre que 

d’aquest incompliment no s’hagin derivat perjudicis directes a tercers. 
2. La reincidència quan no sigui determinant de la infracció. 
3. El grau d’intencionalitat. 
4. El nombre de consumidors i usuaris afectats. 
5. La quantia del benefici il·lícit. 
6. El volum de vendes. 
7. La situació de predomini de l’infractor al mercat. 
8. La gravetat dels efectes socioeconòmics. 
9. El risc de dany a la salut i seguretat. 
10. A efectes de la reincidència no s’hi computen els antecedents infractors 

cancel·lats. 
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ARTICLE 28. COMPETÈNCIA I RÈGIM SANCIONADOR 
 
Correspon a l’Alcaldia la competència per imposar les sancions que preveu aquesta 
Ordenança, prèvia la tramitació del corresponent expedient sancionador, d’acord amb 
el previst al Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador 
d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya. 
 
DISPOSICIONS ADDICIONALS 
 
Primera. En tot allò no previst en aquesta Ordenança, s’aplicaran les normes de règim 
local, el Text refós de la llei sobre comerç interior, aprovat pel Decret legislatiu 1/1993, 
de 9 de març, sobre comerç interior, modificada per la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de 
mesures fiscals i financeres, així com la Llei 33/2003, de 23 de novembre, patrimoni de 
les administracions públiques. 
 
Segona. Els preceptes d’aquesta Ordenança que, per raons sistemàtiques 
reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i els 
que incloguin remissions a preceptes d’aquesta, s’entendran automàticament 
modificats o substituïts en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes 
legals i reglamentaris de què porten causa. 
 
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 
 
Primera. Les autoritzacions per a exercir la venda no sedentària atorgades abans de 
l’entrada en vigor del Decret legislatiu 3/2010, del 5 d’octubre, per a l’adequació de 
normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE del Parlament i del Consell, del 12 
de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, resten automàticament 
prorrogades per un període de quinze anys, a comptar de l’entrada en vigor del decret 
legislatiu esmentat, és a dir fins el 6 d’octubre de 2025 i són prorrogables, de manera 
expressa, per períodes similars.  
 
Aquestes autoritzacions són transmissibles, prèvia comunicació a l’Ajuntament, pel 
termini que resti de la pròrroga en els supòsits previstos a l’article 13 d’aquesta 
Ordenança.  
 
Segona. Les autoritzacions per a exercir la venda no sedentària atorgades després de 
l’entrada en vigor del Decret legislatiu 3/2010, del 5 d’octubre, per a l’adequació de 
normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE del Parlament i del Consell, del 12 
de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, i abans de l’entrada en 
vigor de la Llei 7/2011, de 27 de juliol, s’entenen concedides per un període de quinze 
anys.  
 
Aquestes autoritzacions són prorrogables, de manera expressa, per períodes similars  
i també transmissibles, prèvia comunicació a l’Ajuntament, pel termini que resti de la 
pròrroga en els supòsits previstos a l’article 13 d’aquesta Ordenança. 
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DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA  
 
Queda derogat el Reglament regulador del mercat de venda no sedentària de Caldes 
de Montbui, aprovat definitivament el 4 d’agost de 2008, pel Ple de l’Ajuntament. 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta Ordenança entrarà en vigor un cop s’hagin realitzat els tràmits del 
procediment d’aprovació d’ordenances establert en els articles 49 i 70.2 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i els articles 65 i 66 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals. 
 
Caldes de Montbui , ................. de................. de 2013” 
 
 
Fonaments de dret 
 
- D'acord  amb la  Directiva 2006/123/CE, del Parlament europeu i del 
Consell,de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior. 
  
- D'acord amb la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les 
activitats de serveis i el seu exercici. 
 
- D'acord amb la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses 
lleis per a la seva adaptació sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el 
seu exercici. 
 
- D'acord amb la Llei 1/2010, d’1 de març, del comerç minorista, que inclou una 
nova regulació, amb caràcter bàsic, de la venda ambulant. 
 
- D'acord amb el Decret legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, d’adequació de 
normes amb rang de llei a la Directiva de serveis, que va modificar el Text refós 
sobre comerç interior de 1993, que també regula la venda no sedentària. 
 
- D'acord amb la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i 
administratives, de modificació del Decret legislatiu 3/2010, en relació amb la 
venda no sedentària. 
 
- D'acord amb la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del codi de consum de Catalunya, 
què inclou dins les modalitats especials de relacions de consum les realitzades 
en establiments no sedentaris. 
 
- D'acord amb l’article 36.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local. 
 
- D'acord amb el 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. 
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• 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. 
 
- El Reial 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. 
 
- La 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 l’Ordenança del Mercat de venda no sedentària de 
Caldes de Montbui. 
 
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 
corresponent 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, 
l’Ordenança del Mercat de venda no sedentària de Caldes de Montbui, que ara 
s’aprova inicialment, es considerarà aprovada definitivament sense necessitat 
de cap tràmit ulterior.  
 
Quart. Un cop aprovada definitivament l’Ordenança del Mercat de venda no 
sedentària de Caldes de Montbui, es publicarà íntegrament al Butlletí Oficial de 
la Província, al tauler d’anuncis i a la web municipal.  
 
Cinquè. Derogar, una vegada aprovada definitivament l’ordenança que s’indica 
en el punt primer d’aquesta proposta, el Reglament regulador del mercat de 
marxants de Caldes de Montbui, aprovat definitivament pel Ple de l’Ajuntament, 
en la sessió de data 31 de juliol de 2008, i que va se objecte de publicació al 
Butlletí Oficial de la Província número 229, de data 23 de setembre de 2008. 
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10. MODIFICAR LA DISPONIBILITAT DEL CAP DE SERVEIS 
INFORMÀTICS, TÈCNIC/A AUXILIAR DE SERVEIS INFORMÀTICS I CAP DE 
PROMOCIÓ ECONÒMICA. 
 
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, és el torn dels membres de l’oposició, senyora Taulats.” 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Moltes gràcies, revisant la informació que consta en l’expedient, hem identificat 
que els serveis informàtics de les actuacions que justifiquen aquest increment 
de disponibilitat són del tipus de migració a programari lliure, o també un estudi 
de viabilitat de canvi de servidor de correus, per tant algunes d’aquestes 
actuacions, nosaltres entenem que tenen data d’inici i data de finalització.  
La nostra pregunta seria en el cas que aquestes actuacions s’acabessin, 
l’increment de disponibilitat es pot retirar? es pot canviar? O és un dret adquirit 
pels treballadors? O, al contrari, és una responsabilitat que assumeixen per 
sempre? 
Per altra banda també l’informe diu que les figures relacionades amb el servei, 
concretament diu: “actualment aquest servei de manteniment -obvio alguna 
cosa- dels equipaments informàtics i de comunicació estant atribuïts als llocs 
de treball de cap dels serveis informàtics i de tècnic mitjà dels serveis”, però les 
disponibilitats que es modifiquen són del cap de serveis i del tècnic auxiliar.  
Vol dir això que s’ha hagut de modificar la fitxa del lloc de treball del tècnic 
auxiliar perquè pugui fer les tasques de manteniment que té assignades el 
tècnic mitjà de serveis informàtics? Gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, senyor Personat.” 
 
Pren la paraula el senyor Personat: 
“Bé, responent en ordre invers, no s’ha modificat cap fitxa de treball.  
Quan al que demana en relació amb si té data de caducitat? Evidentment no és 
la disponibilitat que estava dient, sinó disponibilitat ja hi és, ja tenen l’equip 
informàtic, són tres persones que tenen la disponibilitat compartida. Vol dir que 
se la divideixen entre dos, eh!  
La disponibilitat no és de cadascú sinó que és una disponibilitat compartida. 
Ara la compartien el cap dels Serveis Informàtics i el tècnic auxiliar. Aleshores 
ens hem adonat reestructurant la planta dos, ens hem adonat i ells ho han 
demanat així que els que realment estant fent les emergències de reparacions i 
de mobilitat són els dos tècnics i el cap d’informàtica.  
Per tant  s’ha cregut oportú traspassar el que estava cobrant, la meitat que 
estava cobrant el cap d’informàtica a la persona que realment desenvolupa 
aquesta tasca, i el cap d’informàtica donar-li assistència per reunions, que es 
diu disponibilitat per reunions, no disponibilitat total, ni disponibilitat parcial, sinó 
disponibilitat per reunions, perquè sí que té reunions amb el seu propi equip, sí 
que té reunions amb la regidora responsable de l’àrea i sí que té reunions fora 
d’hores laborals amb gent, amb empreses forànies de l’Ajuntament per tirar 



 
 

48 
 

endavant aquests programes. Aquests programes s’estan tirant endavant ara,  
quan s’acabin aquests sortiran d’altres, és una cosa que crec que és viva i no 
s’atura. De totes formes responent la pregunta, sí es pot retirar sempre.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Bé doncs, passem a la votació d’aquest punt.”    
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta dels presents 
[11 vots favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10) i del PPC 
(1) i 6 abstencions de CIU (3); del PSC (2) i d’ICV-EUiA (1)], 

           
         ACORDA: 

    
Identificació de l’expedient  
 
Expedient de Recursos Humans, relatiu a la modificació de disponibilitats dels 
llocs de treball de cap de Serveis Informàtics i cap de Promoció Econòmica, i 
assignació de disponibilitat al lloc de treball de tècnic/a auxiliar de Serveis 
Informàtics. 
 
DICTAMEN 
 
Antecedents  
 
I. El cap d’àrea de Serveis Generals de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, ha 
emès informe de data 16 de setembre de 2013, el qual disposa: 
 
“El departament de Serveis Informàtics s’està adaptant als nous requeriments 
de les demandes de servei de l’organització de l’Ajuntament de Caldes de 
Montbui. 
 
En aquest sentit, l’Ajuntament està desenvolupant els serveis/actuacions....: 
 
Implantació gestor d’expedients a l’àrea de serveis personals i departament de 
Recursos Humans. 
Desenvolupament de la intranet local 
Migració entorn ofimàtic a programari lliure 
Estudi viabilitat canvi de servidor correu electrònic 
Signatura electrònica en els processos interns 
Millora de la comunicació entre edificis municipals. 
 
Aquests nous requeriments passen per mantenir el servei de manteniment dels 
equips informàtics i de comunicació, tant dins de l’horari normal de treball dels 
empleats que hi presenten servei, com fora de l’horari de treball d’aquests, com 
a conseqüència de la necessitat de la solució de les incidències que es puguin 
donar. Actualment, aquest servei de manteniment dels equipaments informàtics 
i de comunicació estan atribuïts als llocs de treball de cap dels Serveis 
Informàtics i del de tècnic mitjà de Serveis Informàtics.. 
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D’altra banda, la demanda de serveis, passa per una planificació, que requereix 
d’una major dedicació del cap del servei d’informàtica, en forma de reunions, 
tant amb l’equip polític, com amb la resta de tècnics, caps d’àrea, i empreses 
externes, reunions que sovint es donen fora de l’horari normal de treball, com a 
conseqüència de la diversitat d’hores de cadascun d’aquestes col·lectius i 
agents. 
 
Per tal d’adaptar aquesta situació a les noves necessitats d’aquest Ajuntament, 
cal que el servei de manteniment, fora de l’horari de treball del personal del 
servei d’informàtica, sigui atès per personal tècnic, i que les reunions de 
planificació i seguiment del servei, siguin ateses pel cap dels Serveis 
Informàtics.. 
 
És per això que proposo treure la disponibilitat total compartida al lloc de treball 
del cap dels Serveis Informàtics i incloure-la al lloc de treball de tècnic auxiliar 
de Serveis Informàtics, i incloure la disponibilitat per reunions de fins a  tres 
dies a la setmana al lloc de treball de cap dels Serveis Informàtics. ” 
 
II. El cap d’àrea de Serveis Personals ha emès informe de data 5 de setembre 
de 2013, el qual disposa: 
 
“El departament de Promoció Econòmica està immers en un constant procés 
d’adaptació a una realitat canviant i, ara especialment, per intentar donar 
resposta als reptes de la situació de greu crisi econòmica dels darrers 6 anys. 
 
Aquesta situació ens obliga a coordinar-nos més que mai amb la resta d’agents 
econòmics del nostre entorn (Consell comarcal del Vallès Oriental, Servei 
d’Ocupació de Catalunya, entitats i associacions locals i comarcals, etc,) per tal 
de teixir la xarxa necessària per intentar respondre de la manera més efectiva 
que sigui possible. 
 
Estem davant de projectes d’abast local (formació ocupacional en solitari o amb 
la col·laboració del sector privat, club de feina, centre municipal d’iniciatives 
empresarials, horts domèstics, potenciació del comerç local...) i d’abast 
supramunicipal (Agència comarcal de Promoció Econòmica, coordinació amb 
d’altres ajuntaments per a projectes comuns...) 
 
Aquesta necessitat extraordinària de coordinació amb la resta d’agents ens 
obliga a fer un esforç de programació de trobades i reunions de coordinació. 
 
Per respondre aquesta necessitat proposo la modificació de la disponibilitat per 
a reunions (passar d’un a dos dies setmanals) del lloc de treball de cap de 
Promoció Econòmica, ocupat actualment per la senyora. Olga Peralta i Orta. 
 
Sol·licito que aquesta disponibilitat sigui reconeguda retroactivament des del 
passat mes de juliol d’enguany.” 
 
III. La Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, 
estableix la disponibilitat total compartida als llocs de treball de cap de Serveis 
Informàtics i tècnic mitjà de Serveis Informàtics, i la disponibilitat de reunions 
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d’un dia a la setmana al lloc de treball de cap de Promoció Econòmica. Per 
tant, per adaptar els recursos humans existents del Departament d’Informàtica i 
al Departament de Promoció Econòmica, a les noves necessitats i organització 
del servei, en base als informes emesos pels respectius caps d’àrea, es 
necessari reordenar els complements de disponibilitat dels llocs de treball 
esmentats.  
IV. 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. 
 
V. S’adjunten a l’expedient els informes dels caps d’àrea als que es fa 
referència a la proposta. 
 
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’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 
respecte 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. 
[...] 
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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. 
L’Acord de Condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament de 
Caldes de Montbui disposa: 

“Article 19è. Complements  
 
Tots els complements aniran especificats a la nòmina del personal de forma 
diferenciada. 
 
[...] 
19.c Específic de Disponibilitat 
 
19.c.1 S’entendrà per disponibilitat la possibilitat per part de l’Ajuntament, que 
el personal pugui ser requerit fora de la seva jornada habitual de treball, per 
realitzar les seves tasques habituals. El fet que el personal pugui flexibilitzar el 
seu horari de referència no eximeix el fet de pagar el complement per 
disponibilitat. 
 
19.c.2 Diferents tipus de disponibilitat: 
 
Disponibilitat total: l’empleat podrà ser cridat a treballar en qualsevol dia i hora 
de l’any, a excepció de les seves vacances. Es pagarà com a complement de 
disponibilitat total la quantitat de 346,70 euros bruts mensuals, a l’exercici 2009. 
El personal que tingui assignat el complement de disponibilitat total, a més a 
més cobrarà igualment les hores realitzades per aquest concepte com a hores 
extres.  
 
Disponibilitat parcial: l’empleat podrà ser cridat a treballar a qualsevol hora dins 
dels seus dies laborables. Per a l’exercici 2009, es pagarà com a complement 
de disponibilitat parcial les quantitats brutes mensuals següents: 
 

1 dia a la setmana   104,01 euros 
2 dies a la setmana 208,02 euros 
3 dies a la setmana 312,04 euros 

 
Disponibilitat per a reunions: l’empleat podrà ser cridat a treballar per tal de 
mantenir reunions o fer tasques determinades dins dels seus dies laborables i 
fins a les 21 hores. Per a l’exercici 2009, es pagarà com a complement de 
disponibilitat per reunions les quantitats brutes mensuals següents: 
 

1 dia a la setmana     73,67 euros 
2 dies a la setmana 138,69 euros 
3 dies a la setmana 208,02 euros 
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Els complements de festivitat i disponibilitat que es defineixen en aquest acord 
anul·len tots els complements que per aquests conceptes es venien retribuint 
fins ara. 
 
19.c.3 L’Ajuntament haurà de comunicar el dia o dies concrets a la setmana als 
que es refereixen aquests dos tipus últims de disponibilitat, fins a un màxim de 
tres. 
 
19.c.4 La disponibilitat dels llocs de treball, en qualsevol de les seves 
modalitats, serà aprovada per l’Ajuntament i serà acordada individualment amb 
cada empleat que ocupi el lloc de treball de referència, i podrà ser retirada quan 
alguna de les parts així ho manifesti. 
[...] 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Assignar el complement de disponibilitat total al lloc de treball de 
tècnic/a auxiliar de Serveis Informàtics. Aquesta disponibilitat serà exercida de 
forma compartida amb el lloc de treball de tècnic/a mitjà de Serveis Informàtics, 
lloc que ja te assignada aquesta disponibilitat, per import de 165,18.- euros per 
12 mensualitats anuals. 
Segon. Assignar el complement de disponibilitat de reunions de tres dies a la 
setmana al lloc de treball de cap de Serveis Informàtics, per import de 198,21.- 
euros, per 11 mensualitats anuals, i donar de baixa el complement de 
disponibilitat total compartida a aquest lloc de treball. 
Tercer. Assignar el complement de disponibilitat de reunions de dos dies a la 
setmana al lloc de treball de cap de Promoció Econòmica, per import de 
132,15.- euros, per 11 mensualitats anuals. 
Quart. Aprovar, per tant, la modificació de la Relació de Llocs de Treball 
d’aquest Ajuntament, segons annex I que s’adjunta a la proposta. 
Cinquè. Acordar aquestes disponibilitats amb els ocupants dels llocs de treball. 
Sisè. Publicar la modificació de la relació de llocs de treball al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.  
 
 
El senyor, Xavier Ortega Guillén, regidor del grup municipal PSC, abandona la 
sala de plens, essent les 21:00 hores. 
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11. APROVAR LA RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS DE LES 
VALORACIONS DELS LLOCS DE TREBALL DE MAIG DE 2013. 
 
Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, fem constar que el regidor Xavier Ortega ha abandonat el ple per 
motius que em sembla havia avisat abans. 
Passem la paraula a la resta de grups, hi ha intervencions? Senyora Romano.” 
 
Pren la paraula la senyora Romano: 
“Bé, per començar ens ha sorprès que haguem d’anar a buscar un servei 
extern com el de l’Associació Catalana de Municipis per contestar les 
al·legacions d’un grup municipal, però bé, això és una informació.  
Com ja esperàvem no han admès cap de les al·legacions del meu partit. 
L’Ajuntament només ens ha acceptat aquelles al·legacions que han suposat un 
error tècnic. Per tant, des del meu grup no volem entrar a discutir en 
raonaments ni informes elaborats per tercers, ja que indiquen que l’aplicació de 
la Llei és recent i no hi ha sentències on acollir-se. Aquest informe detalla que 
davant del dubte la Llei sigui regida en el seu màxim context. 
Nosaltres, senyor alcalde, no som experts en la matèria i haurem de procedir a 
estaments superiors i que siguin ells qui decideixin, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Senyor Personat.” 
 
Pren la paraula el senyor Personat: 
“Gràcies, no entén. Vostè no entén per què fem servir nosaltres un informe 
extern, però vostè també buscarà superiors que li arreglin els papers. 
Bé, dit això, li haig de dir que nosaltres també tenim a part de l’informe aquest, 
tenim l’informe nostre. Tenim l’opinió nostra i només ha fet que corroborar 
aquesta opinió. L’ACM és una associació Catalana de municipis que paguem 
una quota i per això la tenim, per fer aquestes consultes, perquè malgrat 
nosaltres puguem resoldre-les, també tenim suport extern que ens dona la raó. 
Us diria que si ha llegit l’informe, que veig que sí que l’ha llegit, li queda clar  
que no es pot apel·lar, no es pot fer al·legacions en un expedient en tràmit.  
O sigui, són declarades nul·les les al·legacions, ja que no pot vostè fer una 
al·legació, un tràmit a un ple que no s’ha aprovat encara. Això ho diu aquí i 
també ho teníem. Per altra banda hem entrat una per una per donar-li el gust i 
el plaer de poder discutir una per una. 
El que sí que queda clar és que l’increment que vostè demanava de sou no 
s’ha realitzat i això estem, no sé quantes vegades li he dit. Cada vegada que 
obro el micròfon li dic el mateix, que parlant de personal no hi ha hagut 
increment de sou, hi ha hagut increment de responsabilitat, i en aquest 
increment de responsabilitat hi ha això, i això ho permet la Llei. Ho permet per 
diferents punts i un dels punts que permet la Llei aquesta és que sigui pel 
contingut dels llocs de treball, que és per on hem entrat nosaltres, i que sigui 
amb caràcter excepcional i singular, i resultin imprescindibles. 
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Queda clar que és caràcter excepcional perquè ho fem concretament amb 
coses puntuals i singulars perquè no ho fem a tothom, per tant estem complint 
la Llei fil per randa. 
Vostè no ho entén així evidentment, és lícit que vostè faci els passos que hagi 
de fer. Però creiem que hem fet el que havíem de fer.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Sí, senyora Romano.” 
 
Pren la paraula la senyora Romano: 
“Bé, vostè diu que jo he presentat les al·legacions quan no devia, això diu.  
Jo vaig presentar les al·legacions quan estava en exposició pública, senyor 
Vicenç, no em pot dir que jo no puc presentar al·legacions quan hi ha una 
exposició pública, sí que tinc un límit. Tinc trenta dies, això sí que és cert, o 
quinze dies per presentar al·legacions, o trenta, ara mateix no ho sé, però jo 
tinc uns dies, tinc unes dates i s’han de complir, no?  
Senyor Vicenç, això és el que jo he fet, com que diu que no les podia presentar, 
si ho tenim a exposició pública les podré presentar.” 
 
Pren la paraula el senyor Personat: 
“Jo en qualsevol cas no li dic que no pugui presentar les al·legacions, les pot 
presentar i és lícit que les presenti. Té un període per presentar-les i ha 
complert amb el període. Us estic dient que no pot demanar la nul·litat 
d’aquesta acta que no és el mateix. Vostè pot entrar l’al·legació, però no pot 
demanar la nul·litat d’aquesta acta, demanant això automàticament ja queden 
totes les al·legacions suspeses, ho diu molt clar.  
És a dir, l’acció de nul·litat s’ha de dirigir contra un acte administratiu que doni fi 
a la via administrativa. No s’ha finalitzat la via administrativa, està en exposició 
pública. Per tant, per les causes taxades en l’article 62 de la LPAC, en cap cas 
no podrà dirigir-se contra un acte de tràmit, com és l’aprovació inicial, ja que és 
objecte de controvèrsia. Per tant, vostè es dirigeix a una nul·litat que no pot 
demanar-la, sí que la pot demanar, però evidentment ja queda nul·la i li dic que 
li podíem no admetre cap al·legació i  hem anat a discutir-li una per una, perquè 
vostè tingués una per una l’al·legació resolta, d’acord? I no és cert que no 
pugui presentar al·legacions, evidentment que sí.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, doncs passem a la votació.”      
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta dels presents 
[10 vots favorables dels membres del grup municipal d’ERC (10); 3 abstencions 
de CIU (3); i 3 vots en contra del PSC (1); del PPC (1) i d’ICV-EUiA (1)], 

            
         ACORDA: 
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Identificació de l’expedient  
 
Expedient de Recursos Humans, relatiu a la resolució de les al·legacions 
presentades pel grup municipal PPC, a l’acord de Ple de 30 de maig 2013, 
relatiu a la modificació de la plantilla i la Relació de llocs de Treball de 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui. 
 
DICTAMEN 
 
Antecedents  
 
I. En el Ple ordinari de 30 de maig de 2013 es va portar a aprovació la proposta 
de modificació dels llocs de treball que es relacionen i de la seva valoració: 

Cap del Servei de Recursos Humans 
Administratiu/va de Serveis Personals 
Administratiu/va de Serveis Socials 
Auxiliar Administratiu/va de Serveis Personals 
Cap de Serveis Personals 
Auxiliar Administratiu/va de Tresoreria 
Cap de Serveis Territorials 
Professor/a d’Adults (Projecte Pla d'acollida i inserció cultural d'immigrants 
dins el programa municipal Pla de Barris) 

  
II. En l’esmentada proposta, es va considerar necessari adequar les 
retribucions dels llocs de treball esmentats, com a conseqüència de les noves 
tasques introduïdes, en base a les fitxes descriptives que consten a l’expedient 
i que van ser emeses pels caps d’àrea corresponents, i en els casos de les 
adequacions retributives dels caps d’àrea, pel regidor de Recursos Humans. 
Sobre aquestes fitxes descriptives es va procedir a efectuar les corresponents 
comissions de valoracions de llocs de treball, segons actes de la Comissió de 
Valoració de Llocs de Treball que es van adjuntar a l’expedient, seguint el 
procediment establert als articles 17 i 18 de l’Acord de Condicions de Treball 
dels empleats públics de l’Ajuntament de Caldes de Montbui.  
III. Contra aquest acord plenari s’han presentat dins del termini les al·legacions 
següents: 
Instància presentada pel grup municipal PPC, de 13 de juliol de 2013, registre 
d’entrada 007641. 
  
Es basa en les argumentacions següents: 
 
“[...] 
Es demana la immediata declaració de nul·litat de l’esmentat acord per ser 
contrari a dret en els termes que es diran, passant a formar les al·legacions 
següents: 
 
Primera: Nul·litat de Ple Dret del Ple celebrat el dia 30 de maig de 2013, en 
sessió ordinària, aprovant la modificació de la relació de llocs de treball de 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui amb efectes retributius al dia 1 de maig de 



 
 

56 
 

2013 dels empleats a dalt relacionats, així com deixar sense efecte els 
mateixos. 
 
El Govern ha adoptat mesures de contenció de la despesa de personal. Així, el 
Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria 
pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic, 
estableix que l’any 2012 les retribucions del personal al servei del sector públic 
no poden experimentar cap increment respecte a les vigents a 31 de desembre 
de 2011. 
En l’actualitat, el procés de consolidació fiscal i de sostenibilitat de comptes 
públics exigeix de les administracions públiques continuar adaptant una sèrie 
de mesures extraordinàries i l’adopció de les quals ha de ser urgent, dirigides a 
racionalitzar i reduir la despesa de personal de les administracions públiques i a 
incrementar l’eficiència de la seva gestió. 
 
Per això s’adopten diverses mesures que avancen en l’optimització de 
recursos, la millora de la gestió i de la transparència de l’Administració i 
l’increment de la productivitat dels empleats públics. La Llei 17/2012, de 27 de 
desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2013, en el seu article 
22, apartat Dos. L’any 2013 les retribucions del personal al servei del sector 
públic no poden experimentar cap increment respecte a les vigents a 31 de 
desembre de 2012, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de 
comparació, tant pel que fa a efectius de personal com a l’antiguitat d’aquest, i 
sense tenir en compte la reducció aprovada pel Reial Decret Llei 20/2012, de 
13 de juliol. Totes les cites d’aquesta Llei a retribucions vigents a 31 de 
desembre de 2012 o meritades el 2012 s’han d’entendre fetes a les que 
resulten de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de pressupostos generals de l’Estat 
per a l’any 2012, sense tenir en compte la supressió de la paga extraordinària i 
de la paga addicional o equivalent del mes de desembre aprovada pel Reial 
Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat 
pressupostària i de foment de la competitivitat. 
 
En l’apartat set de l’article 22 estableix: el que disposen els apartats anteriors 
s’ha d’entendre 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. 
 
Tot i que les corporacions locals tenen la potestat d’autoorganització de 
l’administració i el principi d’autonomia local, hem de dir que ni la potestat 
d’autoorganització és omnímoda ni tampoc el principi d’autonomia local empara 
l’atribució de complements retributius fora del previst legalment. 
 
Segona. Pel que fa la memòria justificativa de la Plantilla inclosa en els 
Pressupostos Generals de la Corporació Local per l’any 2013 no estaven 
reflectits ni previstos aquests increments. Per tant si era quelcom, que segons 
l’Alcalde, estava pendent des de feia anys, deurien haver estat inclosos. Així ho 
reflexa també els informes emesos pel Comitè d’Empresa, com increments no 
justificats i concretament en els casos dels caps d’àrea; que reflexa les 
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valoracions realitzades durant els darrers anys i desestimant la seva valoració a 
l’alça. 
 
Segons indica la llei de pressupostos de l’estat, diu que les corporacions locals 
hauran de fixar la quantia global de les retribucions complementàries, entre les 
que estan incloses les del complement específic, tant que han d’estar previstos 
en la legislació vigent estatal, en igual forma pels funcionaris de totes les 
administracions amb els límits establerts per la legislació que es reflexa, de 
forma anual, en la llei de pressupostos de l’estat. 
 
Tercera. Sobre l’anunci publicat al BPOB de 26 de juny, a dalt esmentat, sobre 
modificació de la plantilla de personal i relació de llocs de treball, val dir que 
són també nuls de ple dret, tota vegada que es publiquen amb un annex I 
(relació de llocs de treball), i que no reflexa la mateixa informació que el full 
explicatiu inclòs en l’informe redactat i aportat per la intervenció de l’Ajuntament 
de data 23 de maig de 2013, relatiu a la valoració de 8 llocs de treball, inclòs en 
els acords de l’expedient del que fem referència, amb el títol d’increments 
anuals de sous respecte a l’annex de personal del pressupost 2013.” 
 
[...] 
 
Per tot això, 
 
SOL·LICITO, que tingui per presentat aquest escrit en temps i forma; l’admeti; 
tingui per formulades les AL·LEGACIONS que el mateix conté que es donen 
per reproduïdes a efectes resolutoris i de congruència; i, un cop exhaurits els 
tràmits legalment oportuns, se serveixi anul·lar els acords adoptats al Ple de 30 
de maig de 2013 per motius denunciats en les al·legacions formulades, així 
com tot allò que en dret sigui procedent.” 
  
IV. Aquest Ajuntament ha demanat als serveis jurídics de l’Associació Catalana 
de Municipis, informe sobre l’acord de Ple de 30 de maig de 2013, pel qual es 
van portar a terme les modificacions dels llocs de referència, així com de la 
plantilla. 
L’informe de l’Associació Catalana de Municipis que s’adjunta a l’expedient 
conclou: 

“1.- L’acció de nul·litat permet instar, amb caràcter extraordinari, un 
procediment de revisió –els tràmits del qual resten regulats a l’article 102 de la 
LPAC- contra aquells actes administratius que hagin posat fi a la via 
administrativa o que no hagin estat recorreguts dins de termini, i només per les 
causes taxades a l’article 62.1 de la citada LPAC. En cap cas no pot dirigir-se 
contra un acte de tràmit com l’aprovació inicial de la modificació de la plantilla 
de personal del pressupost vigent i de la RLT i si bé aquest particular podria 
comportar de manera directa la desestimació de les al·legacions, cal tenir en 
compte l’ambigüitat del petitum de l’escrit d’al·legacions, per la qual cosa es 
considera convenient resoldre-les de forma expressa.  
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2.- Sota la motivació d’assolir l’objectiu de reducció del dèficit públic, l’article 22 
de la LPGE 2013 limita la possibilitat d’incrementar les retribucions del personal 
respecte a les vigents a 31 de desembre de 2012, en termes d’homogeneïtat 
per als dos períodes de comparació, tant pel que fa a efectius de personal com 
pel que fa a l’antiguitat del mateix, amb el que ja d’entrada és necessari matisar 
que serà possible incrementar els salaris per la percepció de triennis –quan 
correspongui- i també serà possible incrementar el muntant total de les 
retribucions, si es produeix la incorporació de nou personal i en conseqüència 
es modifica el nombre d’efectius perquè hi concorre alguna de les causes 
taxades que permeten incorporar nous treballadors.  

3.- Més enllà dels dos supòsits especificats en el punt anterior, i partint d’una 
interpretació sistemàtica de les previsions de l’article 22 de la LPGE 2013 en 
relació amb l’objectiu de reducció del dèficit públic, és possible formular una 
interpretació més flexible del precepte en qüestió, entenent que és possible 
adoptar modificacions retributives per al personal al servei de la Corporació 
sempre que tals actuacions no comportin un augment de la partida o partides 
del Capítol I del Pressupost que contenen les dotacions pressupostàries 
destinades a sufragar les retribucions de personal. Per evidents raons d’ordre 
temporal encara no hi ha cap pronunciament judicial que analitzi la qüestió ni 
molt menys sentències del TS que estableixin jurisprudència sobre la qüestió. 
En aquests casos, davant una controvèrsia d’aquestes característiques, el 
recomanable és optar per la interpretació més estricta del precepte possible.    

4.- L’apartat 7 de l’esmentat article 22 de la LPGE 2013, admet la possibilitat 
d’aplicar excepcions  a la mesura en funció 1) del contingut dels llocs de treball, 
2) per variació del nombre d’efectius assignats a un programa, o 3) pel grau 
d’assoliment d’objectius fixats, consistents en l’execució d’adequacions 
retributives que amb caràcter excepcional i singular resultin imprescindibles. La 
principal problemàtica que presenta la regulació de l’excepció, especialment als 
efectes de la seva aplicació, és que el legislador ha utilitzat conceptes jurídics 
indeterminats en la seva redacció. És a dir, no s’ha establert ni s’ha definit què 
és una adequació singular i excepcional o què hem d’entendre per adequació 
imprescindible, per la qual cosa correspondrà a l’operador jurídic de què es 
tracti en cada cas delimitar l’abast d’aquets conceptes. 

En aquest sentit, d’acord amb els antecedents facilitats pel Consistori, en el 
supòsit objecte d’anàlisi ens trobem davant una adequació retributiva pel 
contingut dels llocs de treball com a conseqüència de l’assignació de noves 
funcions als empleats municipals afectats per la modificació, segons resulta de 
proposta d’acord presentada pel Regidor de Recursos Humans i l’informe 
elaborat pel tècnic de Recursos Humans, on es justifica la concurrència dels 
requisits exigits per l’article 22.7 de la LPGE 2013, per permetre aplicar-ne el 
règim d’excepcions, és a dir, el caràcter singular, excepcional i imprescindible 
de l’actuació.  
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5.- Finalment, pel que fa a les qüestions de procediment plantejades per 
l’Ajuntament, val a dir que de conformitat amb 168 i ss. del TRLRHL en relació 
amb el 126 del TRRL, el procediment per a la modificació del pressupost –en 
aquest cas, la plantilla de personal- és el mateix que per a la seva aprovació. 
D’acord amb la jurisprudència del TS, l’aprovació extemporània del pressupost 
suposa una irregularitat que no impedeix procedir a la seva aprovació definitiva. 
 
En aquest sentit la nostra opinió és que aquestes consideracions poden fer-se 
extensives al procediment per a l’aprovació de la modificació del pressupost i a 
la resolució extemporània de les al·legacions presentades, sens perjudici de 
l’obligació de resoldre de forma expressa els procediments administratius que 
imposa l’article 42 de la LPAC. 
 
Així mateix i de conformitat amb els preceptes abans citats podem concloure 
que el tràmit d’informació pública era preceptiu. 
  
Finalment i pel que fa a l’aplicació de la institució del silenci administratiu en un 
supòsit com el que aquí és objecte d’anàlisi, de conformitat amb l’article 44 de 
la LPAC que regula el règim d’aplicació d’aquesta institució en els 
procediments iniciats d’ofici, ens inclinem per considerar que no hi és aplicable, 
en la mesura que no respon a cap dels supòsits per als quals l’esmentat 
precepte preveu que es produeixin els efectes del silenci administratiu. Així 
doncs aquesta figura no impediria procedir -en el marc de la resolució definitiva 
del procediment-  a la resolució extemporània de les al·legacions presentades, 
sens perjudici que si es considerés aplicable, i de conformitat amb la seva 
regulació, hauria d’operar negativament. 
 
Més dificultós és emetre una conclusió respecte al procediment seguit en 
relació amb la modificació de la RLT, atès que la controvèrsia existent respecte 
a la seva naturalesa jurídica s’estén també a l’hora d’emetre pronunciaments 
respecte al procediment a seguir. Si bé pot arribar-se a considerar que no és 
necessari sotmetre aquest procediment a informació pública, el fet que 
l’Ajuntament decideixi procedir en aquest sentit no suposa cap irregularitat que 
impedeixi procedir a la seva aprovació definitiva. 
 
Per concloure, i en relació amb l’aplicació de la institució del silenci 
administratiu, hem de remetre’ns a les consideracions exposades a l’apartat 
anterior, sens perjudici que com hem indicat abans en relació amb aquests 
instrument la legislació vigent no preveu un procediment específic per a la seva 
aprovació, més enllà del regulat a l’Ordre de 2 de desembre de 1988, que 
regula les RLT de l’Administració General de l’Estat, en la que no es preveu 
cap tràmit d’informació pública i aprovació inicial.     
  
Aquest és el nostre parer d’acord amb el nostre saber i entendre que sotmetem 
a qualsevol altre millor fonamentat en Dret.” 
 
V. Les modificacions dels llocs de treball efectuades s’emparen precisament en 
l’article 22, apartat 7 de la Llei 17/2012, de 27 de desembre de Pressupostos 
Generals de l’Estat pel 2013. Aquest precepte legal disposa que lo disposat en 
els apartats anteriors (... les retribucions del personal al servei del sector públic 
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no podrà experimentar cap increment respecte a les vigents a 31 de desembre 
de 2012...) ha d’entendre’s sense 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. Per tant, aquest 
precepte fixa tres requisits, que si es compleixen permeten fer increments 
retributius a determinats llocs de treball. Un, que siguin amb caràcter singular i 
excepcional; la proposta a la qual es presenten al·legacions va modificar la 
valoració i per tant, la retribució dels llocs de treball que consten a la proposta, i 
no de tota o de la majoria de la relació de llocs de treball d’aquest Ajuntament. 
Dos, també compleix amb el requisit d’excepcionalitat, doncs durant l’exercici 
vigent, a data de 30 de maig de 2013, aquest Ajuntament no havia portat a 
terme cap altra valoració, i tant sols amb posterioritat, en el Ple de 27 de juny 
de 2013, la corresponent al lloc de treball de cap de manteniment de les zones 
esportives. Tres, i finalment també compleix amb el requisit de resultar 
imprescindibles pel contingut dels llocs de treball, ja que la valoració i 
modificació retributiva dels llocs de treball obeeix a la modificació en el 
contingut dels llocs de treball (les funcions i tasques atribuïdes), sense les 
quals no es podrien assolir les comeses dels departaments on estan adscrits 
els llocs de treball, punt aquest justificat amb les fitxes descriptives i els 
organigrames aportats el seu dia a l’expedient. 
VI. Respecte a la tercera al·legació presentada pel grup municipal del PPC,  
sobre la petició de “nul·litat de ple dret de la modificació de la plantilla de 
personal i de la relació de llocs de treball, tota vegada que es publiquen amb un 
annex I (relació de llocs de treball) i que no reflexa la mateixa informació que el 
full explicatiu inclòs a l’informe redactat i aportat per la intervenció de 
l’Ajuntament de data 23 de maig de 2013, relatiu a la valoració de 8 llocs de 
treball, inclòs en els acords de l’expedient del que fem referència, amb títol 
“d’increments anuals de sous respecte a l’annex de personal del pressupost 
2013.”: 
Si bé l’Associació Catalana de Municipis no ha emès informe quan a aquesta 
tercera al·legació per no disposar, segons consta en el seu informe, de la 
informació necessària per emetre un pronunciament, aquest informe ha estat 
emès pel tècnic de Recursos Humans de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, el 
qual, al respecte, ha informat: 
 
“L’informe de la interventora de l’Ajuntament de Caldes de Montbui de 23 de 
maig de 2013, el qual es va adjuntar a l’expedient, informa sobre la legalitat de 
la proposta i sobre els increments retributius, i adjunta un annex amb el títol 
“increments anuals de sous respecte a l’annex de personal del pressupost 
2013”. Aquest annex sobre els increments salarials no es correspon amb la 
relació de llocs de treball, que és l’acte administratiu que aprova el Ple, i per 
tant l’acte que s’ha de publicar al BOP i al DOGC. En aquest sentit la Relació 
de Llocs de Treball conté, a part dels requisits i característiques dels llocs de 
treball que formen part de l’organització, el sou base, el complement de destí 
assignat al lloc de treball, i el complement específic, complement aquest últim 
sobre el que incideix la modificació de les retribucions, per tractar-se de 
modificacions de funcions. 
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L’informe de la interventora, a part dels llocs de treball que formen part de la 
relació de llocs de treball, també informa sobre l’increment retributiu del/ de la 
professor/a d’adults, la qual, com ja defineix la proposta, és una contractació 
laboral de durada determinada, per obra o servei, corresponent al Projecte Pla 
d’Acollida i Inserció Cultural d’Immigrants dins del programa municipal Pla de 
Barris, i que no forma part de l’organització de l’Ajuntament, sinó que obeeix a 
un pla determinat, i per tant no està inclosa a la Relació de Llocs de Treball. 
 
En aquest sentit, l’article 16 del Decret 214/1990 de 30 de juliol disposa: 
 
“1. És personal laboral el que, en virtut de contracte de naturalesa laboral, que 
haurà de formalitzar-se per escrit, ocupa llocs de treball classificats de tals en 
les entitats locals. 
 
2. Els llocs de treball a exercir per personal laboral fix o temporal poden ser: 
a) D'activitat de caràcter continu amb jornada completa. 
b) D'activitat de caràcter continu amb jornada parcial. 
c) De temporada, amb caràcter habitual i amb jornada completa o parcial. 
d) De temporada, amb caràcter no habitual o per a tasques específiques de 
caràcter temporal,amb jornada completa o parcial.  
 
3. Els llocs de treball corresponents a les activitats dels apartats a), b) i c) del 
punt anterior requereixen la seva incorporació a la relació de llocs de treball de 
l'entitat. 
 
Aquest requisit no és necessari per a les activitats a què es refereix l'apartat d) 
del punt anterior, però es requereix l'existència de crèdit en el pressupost per 
dur a terme aquestes actuacions.” Punt aquest últim que va quedar acreditat 
amb l’informe de la interventora de 23 de maig de 2013 que consta a 
l’expedient. 
  
L’article 25 del Decret 214/1990 de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
del personal al serveis de les Entitats Locals, disposa:  
 
“1. La plantilla integrada en la forma indicada en l'article 25 d'aquest 
Reglament, un cop aprovada pel Ple de la corporació o òrgan corporatiu màxim 
de l'entitat local, s'ha de publicar íntegrament, en el termini dels trenta dies 
següents al d'aquesta aprovació, al butlletí oficial de la província i al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya [...] 
 
2. La modificació de plantilla prevista a l'article anterior no requereix la 
publicació de tota la plantilla sinó únicament la de l'abast concret de la 
modificació esmentada.” 
 
L’article 31 del mateix disposa: 
 
“1. La relació de llocs de treball documentada en la forma que s'expressa a 
l'article 29 d'aquest Reglament l'ha d'aprovar el Ple de la corporació o l'òrgan 
corporatiu superior de l'entitat local. Igualment, el mateix òrgan ha d'aprovar les 
modificacions que es produeixin. 
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2. Les relacions de llocs de treball són públiques i poden ser consultades en 
períodes d'exposició pública del pressupost anual o de les seves modificacions, 
en la forma que cada entitat local tingui establerta.” 
 
L’article 169 del mateix Decret 214/1990, disposa: 
 
“El complement específic està destinat a retribuir les condicions particulars 
d'alguns llocs de treball atenent l'especial dificultat tècnica, el grau de 
dedicació, la responsabilitat, la incompatibilitat, la perillositat o la penositat. 
Aquest complement ha de figurar en la relació de llocs de treball; només es pot 
atribuir un complement específic a cada lloc de treball, però la quantitat 
corresponent pot variar en funció dels dits factors.” 
 
El sistema de valoració emprat per la Comissió de Valoració de Llocs de Treball 
de l’Ajuntament de Caldes de Montbui valora, en els seus respectius graus, els 
factors següents: 
Competència 

- Tècnica 
- Gerencial 
- Interacció humana 

 
Solució de problemes 

- Marc de referència 
- Complexitat dels problemes 

 
Responsabilitat 

- Llibertat per actuar 
- Magnitud econòmica gestionada 
- Impacte en els resultats 

 
Penalitat 

- Esforços físics 
- Ambient de treball 
- Soroll 

 
Riscos possibles. 

- Temps d’exposició 
- Probabilitat d’accident 
- Conseqüències 

 
Per tant valora els aspectes que determina l’article 169 del Decret 214/1990 de 
30 de juliol.  
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L’article 74 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic 
disposa: 
“Les Administracions Públiques estructuraran la seva organització a través de 
relacions de llocs de treball o d’altres instruments organitzatius similars que 
comprendran, com a mínim, la denominació dels llocs de treball, els grups de 
classificació professional, els cossos o escales, en el seu cas, a què siguin 
adscrits, els sistemes de provisió i les retribucions complementàries. Aquests 
instruments seran públics. 
Per tant, el que es va publicar al BOP de Barcelona el dia 26 de juny de 2013, 
del qual s’acompanya còpia a aquest expedient, va ser l’edicte sobre la 
modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball, instrument aquest, al 
qual no és requisit incloure els contractes de treball temporals per a tasques 
específiques, com és el cas. 
Ara bé, tot i que en l’expedient de l’aprovació inicial de l’acte del Ple del dia 30 
de maig de 2013, consta l’acta de la valoració del/de la professor/a d’adults, am 
581 punts, atorgada per la Comissió de Valoració de Llocs de Treball, aquesta 
no consta en l’acte administratiu,, així com tampoc el complement específic que 
s’assigna. Per tant en aquest sentit cal acceptar parcialment l’al·legació 
formulada pel grup municipal PPC, subsanant la proposta, i assignant per tant 
la puntuació i el complement específic.” 
 
VII. Vist doncs l’informe emès pels Serveis Jurídics de l’Associació Catalana de 
Municipis, l’informe emès pel tècnic de Recursos Humans, i les dades i 
documentació justificativa que consten a l’expedient, aquesta regidoria entén 
que respecte a l’acord del Ple ordinari de 30 de maig de 2013, referent a la 
modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball, tenint en compte les 
al·legacions presentades, caldrà acceptar parcialment la tercera al·legació, 
subsanant la proposta, però no la seva anul·lació, i desestimar la resta, per 
ajustar-se la proposta a la normativa vigent d’aplicació. 
  
Fonaments de dret 
 
L’article 72 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic 
disposa que “en el marc de les seves competències d’autoorganització, les 
Administracions Públiques estructuraran els seus recursos humans d’acord 
amb les normes que regulen la selecció, la promoció professional, la mobilitat i 
distribució de funcions i de conformitat amb lo previst en aquest capítol (Capítol 
II).” 
 
 
L’article 74 de la mateixa Llei 7/2007, de 12 d’abril, disposa que “les 
Administracions Públiques estructuraran la seva organització mitjançant les 
relacions de llocs de treball o d’altres instruments organitzatius similars, que 
contindran, com a mínim, la denominació dels llocs, els grups de classificació 
professional, els cossos o escales, en el seu cas, a que estan adscrits, els 
sistemes de provisió i les retribucions complementàries.  
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L’article 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 
respecte 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. 
 
L’Acord de Condicions de Treball Comunes dels empleats públics de 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui, disposa en els seus articles 17 i 18: 
 

“Article 17è. Retribucions 
 
17.1. L’increment anual de les retribucions del personal al servei de 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui, es farà d’acord amb la Llei de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a tots els conceptes, excepte pels 
conceptes retributius de la valoració dels llocs de treball que seran els pactats a 
l’annex corresponent a aquest acord, per als anys 2009, 2010, 2011 i 2012. 
  
Aquesta valoració de llocs de treball no serà d’aplicació als empleats del cos de 
la policia local, inclòs l’agent rural, els quals ja tenen la seva pròpia valoració de 
llocs de treball i que regula l’annex de la policia local d’aquest acord,  i els llocs 
de treball que superin els 739 punts de la valoració de llocs de treball.  
 
El sou corresponent a la suma dels conceptes retributius del sou base, 
complement específic i complement de destí dels llocs de treball afectats per la 
valoració esmentada es calcularan segons les formules següents per una 
jornada a temps total: 
 
Z=((-0,0051y² + 7,5388y + 1416) × 1000/166,386) × 1,220017027 
 
V=(35,21y + 13100,11) × 1,109197343 
 
Z: Sou actual 
V: Sou valoració 
y: punts de valoració 
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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.” 
 
Articles 169.1 i 179.4 de Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març del Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
Article 20.1 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el 
Capítol Primer del Títol Sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
Reguladora de les Hisendes Locals en matèria de pressupostos. 
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Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Estimar parcialment la tercera al·legació presentada per la representant 
del PPC, senyora Montserrat Romano Bosch i en nom propi, en data 13 de 
juliol de 2013, assignant per la contractació de durada determinada per obra o 
servei de professor/a d’adults, la puntuació de 581 punts i un complement 
específic de 1.036,76 euros mensuals per 12 pagues, més 2 pagues amb 
ocasió de les pagues extraordinàries de juny i de Nadal. 
 
Segon. Desestimar la resta d’al·legacions presentades, en data 13 de juliol de 
2013, per la representant del grup municipal del PPC, senyora Montserrat 
Romano Bosch, respecte a les al·legacions presentades a l’acord del Ple 
ordinari de 30 de maig de 2013,  per estar aquest punt suficientment justificat 
en la proposta inicial i ser aquesta conforma a dret, pels motius exposats en els 
antecedents i fonaments de dret, per la qual cosa es proposa l’aprovació 
definitiva d’aquest acord de la forma següent: 

Primer. Modificar la relació de lloc de treball de l’Ajuntament de Caldes de 
Montbui, en els termes següents, i segons l’Annex 1 que acompanya la 
proposta, i amb efectes retributius al dia 1 de maig de 2013, pels empleats 
que estan portant a terme les funcions dels llocs de treball següents: 
 
I. Es modifiquen les funcions, i com a conseqüència d’aquesta 
modificació, la valoració del lloc de treball de cap del servei de recursos 
humans, personal funcionari, la qual passa a ser de 858 punts, quedant 
aquest lloc de treball fora de la corba retributiva, de conformitat amb 
l’article 17.1 de l’Acord de Condicions de Treball dels empleats públics de 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui. 
II. Es modifiquen les funcions d’un lloc de treball d’auxiliar administratiu/va 
de serveis personals, personal laboral, que passa a ser d’administratiu/va 
de serveis personals, amb una valoració de 252 punts. 
III. Es modifiquen les funcions d’un lloc de treball d’auxiliar 
administratiu/va de serveis socials, personal funcionari, que passa a ser 
d’administratiu/va de serveis socials, amb una valoració de 252 punts. 
IV. Es modifiquen les funcions, i com a conseqüència d’aquesta 
modificació, la valoració d’un lloc de treball d’auxiliar administratiu/va de 
serveis personals, personal funcionari, la qual passa a ser de 199 punts. 
V. Es modifiquen les funcions, i com a conseqüència d’aquesta 
modificació la valoració del lloc de treball de cap de serveis personals, 
personal funcionari, la qual passa a ser de 1.486 punts. Aquest lloc de 
treball ja estava fora de la corba retributiva, segons el que disposa l’article 
17.1 de l’Acord de Condicions de treball comunes dels empleats públics 
de l’Ajuntament de Caldes de Montbui. 
VI. Es modifiquen les funcions, i com a conseqüència d’aquesta 
modificació la valoració d’un lloc de treball d’auxiliar administratiu/va de 
serveis econòmics, personal funcionari, la qual passa a ser de 199 punts. 
VII. Es modifiquen les funcions, i com a conseqüència d’aquesta 
modificació, la valoració del lloc de treball de cap de serveis territorials, 
personal funcionari, la qual passa a ser de 1.486 punts. Aquest lloc de 
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treball ja estava fora de la corba retributiva, segons el que disposa l’article 
17.1 de l’Acord de Condicions de treball comunes dels empleats públics 
de l’Ajuntament de Caldes de Montbui. 
 
VIII. Es modifiquen les funcions, i com a conseqüència d’aquesta 
modificació, la valoració de la contractació de durada determinada per 
obra o servei determinat de professor/a d’adults del “Projecte Pla 
d'Acollida i Inserció Cultural d'Immigrants dins el programa municipal Pla 
de Barris”, amb una puntuació total de 581 punts i un complement 
específic de 1.036,76 euros mensuals per 12 pagues, més 2 pagues amb 
ocasió de les pagues extraordinàries de juny i de Nadal. 
 
Segon. Modificar la plantilla del personal de l’Ajuntament de Caldes de 
Montbui en els termes següents: 
 
I. Es modifica una plaça d’auxiliar administratiu/va per una plaça 
d’administratiu/va de la plantilla del personal laboral de l’Ajuntament de 
Caldes de Montbui. 
II. Es modifica una plaça d’auxiliar administratiu/va de l’escala 
d’administració general, sots escala auxiliar, per una plaça 
d’administratiu/va de l’escala d’administració general, sots escala 
administrativa de la plantilla del personal funcionari de l’Ajuntament de 
Caldes de Montbui. 
 

Tercer. Publicar la modificació definitiva de la plantilla de l’Ajuntament de 
Caldes de Montbui, i 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, i trametre, a la 
vegada, còpia a l’administració central de l’Estat i a la Direcció General de 
l’Administració Local. 
 
12. APROVAR EL CONTINGUT I LA SIGNATURA DEL CONVENI ENTRE EL 
CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL I L’AJUNTAMENT DE 
CALDES DE MONTBUI, PER A LA COOPERACIÓ SUPRAMUNICIPAL. 
 
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 unanimitat  dels presents [16 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); de CIU (3); del 
PSC (1); del PPC (1); i d’ICV-EUiA (1)], 
 

             
         ACORDA: 
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Identificació de l’expedient  
 
Expedient número SGGE201300054, relatiu a l’aprovació del contingut i la 
signatura del conveni entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui, per a la cooperació supramunicipal. 
 
DICTAMEN 
 
Antecedents  
 
I. En data 21 de febrer d’enguany, amb registre d’entrada número 002108, vam 
rebre la notificació de l’acord del Ple 1/2013 del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, de data 13 de febrer de 2013, d’aprovació del contingut i la signatura 
del conveni per a la cooperació supramunicipal amb els ajuntaments de la 
comarca. 
 
II. En data 27 de febrer de 2013, la interventora va emetre un informe, el 
contingut del qual es transcriu íntegrament a continuació: 
 

“Identificació de l’expedient 
En referència a l’aprovació i signatura del conveni entre el Consell Comarcal del 
Vallès Oriental i l’Ajuntament de Caldes de Montbui, per la cooperació municipal. 
 
Fets i Fonaments de dret 
D’acord amb RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes locals(TRLRHL) i RD 500/1990, de 20 d’abril que 
desenvolupa el Títol VI del TRLRHL. 
 
D’acord amb la notificació de l’acord de ple 1/2013 del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, en la sessió del Consell d’Alcaldes, de 30 de gener de 2013, es 
va convenir proposar als seus Ajuntaments aportar a serveis públics i polítiques 
públiques supramunicipals del Consell Comarcal del Vallès Oriental un import fix 
amb càrrec al Fons de Cooperació Local equivalent al 34% de l’aportació de 
2011.  
 
En relació amb aquest punt, el Consell Comarcal del Vallès Oriental ha presentat 
a l’Ajuntament de Caldes el conveni corresponent en el que en l’apartat quart, 
preu i pagament, s’especifica que aquest Ajuntament ha de aportar al Consell 
Comarcal del Vallès Oriental l’ import de 5.657,55 euros, d’acord amb el paràgraf 
anterior. 
 
Aquest import correspon amb el 34% de l’aportació supramunicipal del Fons de 
cooperació local, de l’any 2011 (16.639,84 euros). 
 
En el pressupost de l’exercici 2013, a l’aplicació 20 943 46500, aportació del 
Fons Cooperació Local ens supramunicipals, no hi consta consignació de crèdit. 
El crèdit en aquesta partida es genera a partir de la resolució de dictada pel 
Departament de Governació i Relacions Institucionals. L’última resolució dictada 
al respecte va ser la de data 26 d’octubre de 2012 corresponent a l’aportació de 
l’any 2012. 
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A data d’avui, no es coneix quina serà l’aportació de la Generalitat per tal de 
poder dotar en el pressupost de 2013 de l’Ajuntament l’aportació que aquest 
realitzarà al Consell Comarcal del Vallès Oriental en relació amb l’exercici 2013. 
 
Per aquest motiu, la contraprestació econòmica que se’n deriva de  l’aprovació 
d’aquest conveni no serà eficaç fins que la Generalitat resolgui l’aportació del 
Fons Cooperació Local per ens supramunicipals de l’exercici 2013. Una vegada 
es conegui aquesta aportació s’aprovarà la modificació pressupostària, 
mitjançant generació de crèdits, per dotar de crèdit a la partida pressupostària  
20 943 46500, aportació del FCL ens supramunicipals i procedir al 
reconeixement de l’obligació i pagament de la mateixa d’acord amb el conveni.”  
 
 

III. Posteriorment, aquest ajuntament es va posar en contacte amb la Secretaria 
del Consell Comarcal del Vallès Oriental per tal de proposar l’aprovació de 
l’esmentat conveni, però amb la condició següent: 
 

“La contraprestació econòmica que se’n deriva de  l’aprovació d’aquest conveni 
no serà eficaç fins que la Generalitat resolgui l’aportació del Fons Cooperació 
Local per ens supramunicipals corresponent a l’exercici 2013. Una vegada es 
conegui aquesta aportació s’aprovarà la modificació pressupostària, mitjançant 
generació de crèdits, per dotar de crèdit a la partida pressupostària 20 943 
46500, aportació del FCL ens supramunicipals i procedir al reconeixement de 
l’obligació i pagament de la mateixa d’acord amb el conveni.”  

 
 
IV.  Recentment, el gerent del Consell Comarcal del Vallès Oriental ha 
comunicat a l’Alcaldia que, atès el contingut de la condició transcrita 
anteriorment, és necessari que primer s’aprovi el conveni i la condició per part 
del Ple de l’Ajuntament de Caldes de Montbui i, posteriorment, es portarà a 
l’aprovació per part del Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, per tal de 
dur a terme, finalment, la signatura per ambdues parts. 
 
Fonaments de dret 
 
D’acord amb RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes locals(TRLRHL) i RD 500/1990, de 20 d’abril que 
desenvolupa el Títol VI del TRLRHL. 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Aprovar el contingut i la signatura del conveni per a la cooperació 
supramunicipal entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de 
Caldes de Montbui, amb l’objectiu d’esdevenir un instrument de suport al nostre 
municipi per a l’establiment de mecanismes de cooperació i de treball en xarxa 
per a fomentar el desenvolupament econòmic i social a la comarca, l’equilibri 
territorial i la millora de l’eficiència en la prestació de serveis i polítiques 
supramunicipals, el qual es transcriu íntegrament a continuació: 
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“CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL I 
L’AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI PER A LA COOPERACIÓ 
SUPRAMUNICIPAL  
 

REUNITS 
 

D’una part, el senyor José Orive Vélez, president del Consell Comarcal, assistit pel 
secretari accidental de la corporació, el senyor Jordi Vendrell i Ros.  
 
I de l’altra, el senyor Jordi Solé i Ferrando, alcalde de Caldes de Montbui, assistit pel 
secretari de la corporació, el senyor Eduard Lluzar López de Briñas.  
 

INTERVENEN 
 
El president del Consell Comarcal en virtut del que disposa l’article 13 del Text refós 
de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, 
de 4 de novembre, i facultat per aquest acte per acord del Ple comarcal, de 17 de 
setembre de 2003 (BOPB núm. 229, de 24 de setembre de 2003).  
 
L’Alcalde en virtut del que disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local i l’article 53.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.  
 
Els secretaris també per raó del càrrec i per donar fe de l’acte, d’acord amb l’article 2 
del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, que regula el règim jurídic dels 
funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter estatal.  
 
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest 
conveni, i  
 

EXPOSEN 
 
1. Que l’article 142 de la Constitució Espanyola estableix que les hisendes locals 
hauran de disposar dels mitjans suficients per a l’exercici de les funcions que la llei 
atribueix a les corporacions respectives, i es nodriran fonamentalment de tributs propis 
i de la participació en els de l’Estat i en els de les comunitats autònomes.  
 
2. Que l’article 2.1.c) 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, en endavant TRLRHL, 
estableix que la hisenda de les entitats locals està constituïda, entre d’altres, per les 
participacions en els tributs de l’Estat i de les comunitats autònomes.  
 
3. Que l’article 39.2 del TRLRHL preveu que les entitats locals participen en els tributs 
propis de les comunitats autònomes en la forma i quantia que determinin les lleis dels 
seus parlaments respectius.  
 
4. Que l’article 218 de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya, estableix que els governs locals tenen autonomia 
pressupostària i de despesa en l'aplicació de llurs recursos, incloent-hi les 
participacions que percebin a càrrec dels pressupostos d'altres Administracions 
públiques, dels quals poden disposar lliurement en l'exercici de llurs competències.  
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5. Que l’article 219 de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya preveu que la Generalitat ha d'establir un fons de 
cooperació local destinat als governs locals. El fons, de caràcter incondicionat, s'ha de 
dotar a partir de tots els ingressos tributaris de la Generalitat i s'ha de regular per mitjà 
d'una llei del Parlament. Addicionalment, la Generalitat pot establir programes de 
col·laboració financera específica per a matèries concretes.  
 
6. Que l’article 195 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableix, pel que fa a les 
finances locals, que la Generalitat ha de regular les finances dels ens locals de 
Catalunya en el marc del que estableix la legislació bàsica de l'Estat i que el 
finançament dels ens locals ha de tenir en compte les característiques específiques de 
l'organització territorial de Catalunya que resulten de l'exercici que fa el Parlament de 
les potestats legislatives reconegudes per l'Estatut d'autonomia i que es concreten en 
aquesta Llei.  
 
7. Que l’article 196 a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableix que d’acord amb 
el que disposa l'article 195.1, la legislació sobre finances locals de Catalunya ha de 
regular, entre d’altres, els criteris de distribució dels ingressos dels ens locals 
consistents en participacions en ingressos de la Generalitat i en subvencions 
incondicionades.  
 
8. Que l’article 197 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, preveu que correspon a la 
Generalitat, d'acord amb l'article 48 de l'Estatut d'autonomia:  
 
a) Crear el Fons de cooperació local de Catalunya.  
b) Exercir les funcions de tutela financera sobre els ens locals, segons el que 
determina la legislació reguladora de les finances locals.  
 
9. Que l’article 51 de la Llei 1/2012, del 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat 
de Catalunya per al 2012, en relació amb el Fons de cooperació local de Catalunya, 
estableix la dotació i els criteris per al seu repartiment. Així mateix, cal tenir en compte 
les resolucions anuals de distribució entre els ens locals de Catalunya de la 
participació en els ingressos de la Generalitat integrada en aquest fons.  
 
La convocatòria d’eleccions anticipades al Parlament de Catalunya del 25 de 
novembre de 2012 i la consegüent dissolució de la Cambra han fet impossible la 
presentació del Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a 
l’any 2013 dins els terminis necessaris perquè pogués entrar en vigor l’1 de gener de 
2013. Per tant, d’acord amb el que disposa l’article 33 del Text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de 
desembre i l’article 21.2 de la Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament 
de les comunitats autònomes, modificada per la Llei orgànica 3/2009, de 18 de 
desembre, el primer dia de l’exercici es produeix la pròrroga automàtica dels 
pressupostos de l’exercici anterior.  
 
10. Que l’article 108.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya estableix que les 
administracions públiques de Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb 
altres administracions públiques i amb els organismes i entitats públiques dependents 
o vinculats a aquestes, en l’àmbit de les competències respectives i per a la 
consecució de finalitats d’interès comú.  
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D’acord amb això exposat i per tal de potenciar l’establiment de mecanismes de 
cooperació i de treball en xarxa, per a fomentar el desenvolupament econòmic i social 
a la comarca, l’equilibri territorial i la millora de l’eficiència en la prestació de serveis 
des d’un àmbit supramunicipal, el Consell Comarcal del Vallès Oriental, en endavant el 
CONSELL COMARCAL i l’Ajuntament de Caldes de Montbui, en endavant 
l’AJUNTAMENT, expressen la voluntat d’establir aquest conveni que subjecten en els 
següents  
 

PACTES 
 
Primer. Objecte  
 
El conveni per a la cooperació supramunicipal al Vallès Oriental té per objecte 
esdevenir un instrument de suport als municipis per a l’establiment de mecanismes de 
cooperació i de treball en xarxa per a fomentar el desenvolupament econòmic i social a 
la comarca, l’equilibri territorial i la millora de l’eficiència en la prestació de serveis i 
polítiques supramunicipals.  
 
Segon. Finalitat  
 
La finalitat d’aquest conveni és la configuració d’una eina per a garantir i millorar la 
qualitat de la prestació dels serveis supramunicipals d’acord amb els principis 
d’interdependència, col·laboració i cooperació interadministrativa.  
 
 
Tercer. Acords generals de caràcter programàtic  
 
1. Mitjançant aquest conveni, el CONSELL COMARCAL es compromet a treballar 
l’impuls de polítiques que afavoreixin el sistema de treball en xarxa i que permetin 
garantir l’equilibri territorial mitjançant la prestació de serveis supramunicipals. Formen 
part d’aquestes polítiques i serveis, els següents:  
 
a) Servei d’assessorament sobre el deute hipotecari. Aquest servei té per objecte 
prestar una atenció conjunta a les famílies amb problemes de pagament dels préstecs 
hipotecaris dels seus habitatges i garantir una unitat d’actuació i de resposta als 
problemes que plantegen els ciutadans, així com facilitar-los la proximitat al servei 
d’assessorament i de mediació en l’àmbit hipotecari.  
 
b) Polítiques públiques de turisme. Mitjançant l’elaboració, la concertació, l’execució i 
el finançament d’aquestes polítiques es pretén concertar polítiques de col·laboració 
pública-pública i pública-privada per posar en valor tot el potencial del nostre territori i 
generar desenvolupament econòmic que ajudi a generar riquesa a la comarca.  
 
c) Consell Consultiu de la Gent Gran. Mitjançant aquest òrgan es garanteix la 
participació del col·lectiu de la gent gran, a través de les entitats i associacions en què 
hi participen, amb la finalitat de millorar-ne el benestar integral del col·lectiu. Les seves 
atribucions són les següents: a) Participar en la definició de les necessitats comarcals 
que facin referència a la gent gran. b) Informar dels projectes comarcals que afectin a 
aquest col·lectiu i que es sotmetin a la consideració del Consell Comarcal. c) Elevació 
de propostes no vinculants al Consell Comarcal.  
 
d) Programa d’educació viària. Aquest programa té per objecte el foment de conductes 
cíviques i responsables dels alumnes en matèria d’educació viària.  
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e) Polítiques d’impuls de l’eficiència energètica i suport a la contractació d’energia 
elèctrica. Aquestes polítiques tenen per objecte la cooperació amb els ens locals per a 
millorar l’eficiència en l’ús de l’energia i donar suport al procés de contractació en el 
marc del mercat liberalitzat d’energia elèctrica.  
 
f) Suport a les agrupacions de defensa forestal. Aquesta acció té per objecte la 
cooperació amb els ens locals per donar suport en matèria de prevenció d’incendis 
forestals a les agrupacions de defensa forestal (ADF) de la comarca.  
 
g) Suport als serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i dades) i assistència tècnica i 
assessorament en TIC. Aquest servei té per objecte cooperar amb els ens locals 
mitjançant l'assessorament tècnic per a la millora de la prestació dels serveis públics 
mitjançant la utilització de les tecnologies de la informació i comunicació.  
 
h) L'anàlisi, la valoració i el seguiment dels projectes de cooperació i solidaritat 
internacional, campanyes d'emergència i altres activitats relacionades.  
 
i) Arxiu comarcal. L’arxiu comarcal té per objecte el manteniment, la conservació i la 
difusió del patrimoni documental de la comarca, per tal d’aconseguir que l’arxiu sigui 
una font primària i primordial d’informació per a preservar la memòria històrica.  
 
j) Xarxa transició educació treball (TET). Aquesta xarxa té per objecte facilitar una 
transició de qualitat entre els estudis i les primeres ocupacions a les persones joves. 
Les funcions d’aquesta xarxa són les següents:  
 
1) Vetllar per l’equitat en la distribució dels recursos i serveis laborals del territori, per 
tal d’aconseguir la universalitat de l’acompanyament al llarg del procés de transició 
entre l’educació i les primeres ocupacions. 
2) Facilitar la inserció laboral del jovent amb més dificultats, sense excloure altres 
persones amb més oportunitats.  
3) Crear un espai d’intercanvi i de reflexió per a la millora de la pràctica professional 
dels participants.  
4) Promoure la formació professionalitzadora de les persones joves com element 
facilitador de la inserció en el món laboral.  
5) Vetllar per la coherència entre l’oferta formativa, les necessitats de les empreses i 
les competències del jovent.  
6) Implicar i conscienciar el món empresarial de la seva responsabilitat en la millora de 
la convivència i de la cohesió social.  
7) Donar suport als tècnics i les tècniques que assessoren els i les joves de la comarca 
per a facilitar-los aquest procés de transició, a través del treball en Xarxa i propiciant 
l’intercanvi d’experiències.  
 
k) Dinamització del clúster de l’hàbitat al Vallès Oriental. L’objectiu és fomentar la 
competitivitat de les empreses, a través de la cerca de fórmules que permetin a curt i 
mitjà termini generar oportunitats de negoci (projectes col·laboratius i individuals 
d’empreses), cohesió entre empresaris del sector, networking efectiu, generació de 
contactes i cooperació entre empreses i formació.  
 
l) Dinamització i coordinació de la xarxa Lismivo. Aquesta xarxa té per objecte impulsar 
la inserció laboral de les persones amb discapacitat mitjançant el treball en xarxa entre 
les entitats que s’hi dediquen.  
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2. Mitjançant aquest conveni, l’AJUNTAMENT es compromet a fer una previsió 
d’accions possibles a desenvolupar i a col·laborar en l’execució dels serveis i les 
polítiques públiques supramunicipals del CONSELL COMARCAL.  
 
 
 
Quart. Preu i pagament  
 
1. Per a desenvolupar els objectius i l’assoliment de la finalitat d’aquest conveni, 
l’AJUNTAMENT aporta al CONSELL COMARCAL per a l’any 2013 l’import de cinc mil 
sis-cents cinquanta-set euros amb cinquanta-cinc cèntims (5.657,55 €).  
 
2. L’AJUNTAMENT ha d’abonar al CONSELL COMARCAL l’import que resulti de 
l’apartat anterior abans del 15 de maig de 2013.  
 
3. El CONSELL COMARCAL iniciarà l’expedient de compensació, de conformitat amb 
el que preveu la legislació vigent, quan l’AJUNTAMENT sigui deutor del CONSELL 
COMARCAL per raó dels conceptes que preveu aquesta clàusula.  
 
Cinquè. Abast  
 
Els compromisos que preveu aquest conveni no suposen cap limitació de la capacitat 
o de les competències de les parts concertants i s’estableixen sens perjudici d’altres 
relacions convencionals formalitzades, quan s’escaigui, al marge d’aquest conveni.  
 
Sisè. Vigència  
 
1. Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus 
efectes des de l’1 de gener de 2013 fins al 31 de desembre de 2013, sens perjudici de 
l’eficàcia temporal que puguin tenir els actes i els instruments específics d’aplicació o 
desplegament que s’estableixin.  
 
2. Així mateix, aquest conveni pot ser objecte d’una única pròrroga d’una durada d’un 
any mitjançant acord exprés de les parts.  
 
Setè. Extinció  
 
Les causes d’extinció del conveni són les següents:  
 
a) L’acord entre les parts.  
b) La demora en el pagament per part de l’AJUNTAMENT. El CONSELL COMARCAL 
tindrà dret a resoldre el conveni i al rescabalament dels perjudicis que se li hagin 
originat com a conseqüència d’això.  
c) El compliment del període de vigència.  
d) L’incompliment de qualsevol de les obligacions previstes al conveni per qualsevol de 
les parts.  
 
Vuitè. Jurisdicció  
 
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per conèixer de les 
qüestions que se suscitin sobre la interpretació, compliment i execució d’aquest 
conveni.  
 
Les parts, després de llegir el present conveni de col·laboració, mostren la seva 
conformitat, ratifiquen el seu contingut i el signen. 
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Per part del Consell Comarcal del Vallès Oriental  
 
José Orive Vélez       Jordi Vendrell i Ros  
President        Secretari accidental  
 
Per part de l’Ajuntament de Caldes de Montbui 
 
Jordi Solé i Ferrando      Eduard Lluzar López de Briñas  
Alcalde                    Secretari ” 
 
 
Segon. Acordar que la contraprestació econòmica que se’n deriva de  
l’aprovació d’aquest conveni no serà eficaç fins que la Generalitat resolgui 
l’aportació del Fons Cooperació Local per ens supramunicipals corresponent a 
l’exercici 2013. Una vegada es conegui aquesta aportació s’aprovarà la 
modificació pressupostària, mitjançant generació de crèdits, per dotar de crèdit 
a la partida pressupostària 20 943 46500, aportació del FCL ens 
supramunicipals i procedir al reconeixement de l’obligació i pagament de la 
mateixa d’acord amb el conveni. 
 
Tercer. Facultar el senyor Alcalde per a la signatura de l’esmentat conveni, el 
qual es formalitzarà a través del web www.eacat.cat, en l’apartat 
Aplicacions/SIGNA (Sala virtual de signatura), mitjançant la signatura 
electrònica per part d’Alcaldia i de Secretaria. 
 
Quart. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Vallès Oriental i a l’Àrea 
Econòmica de l’Ajuntament de Caldes de Montbui. 
 
 
13. ADHERIR-SE A L’ACORD DE LA FMC, ACM, CCOO I UGT DE 25 DE 
JULIOL DE 2013, RELATIU A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES 
ATURADES QUE HAGIN EXHAURIT LA PRESTACIÓ D’ATUR I/O EL 
SUBSIDI, INSCRITES COM A DEMANDANTS D’OCUPACIÓ NO OCUPADES 
EN EL MARC DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ DEL SERVEI 
D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA (ORDRE EMO/210/2013). 
 
Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 
 
No hi ha intervencions. 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat  dels presents [16 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); de CIU (3); del 
PSC (1); del PPC (1); i d’ICV-EUiA (1)], 

            
         ACORDA: 

    
 
 

http://www.eacat.cat/�
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Identificació de l’expedient  
 
Expedient de Recursos Humans relatiu a l’adhesió de l’acord de la FMC, ACM, 
CCOO i UGT, data 25 de juliol de 2013, relatiu a la contractació de persones 
aturades que hagin exhaurit la prestació d’atur i/o el subsidi, inscrites com a 
demandants d’ocupació no ocupades en el marc del programa Treball i 
Formació promogut pel Servei d’Ocupació de Catalunya. 
 
DICTAMEN 
 
Antecedents  
 
I. Atès l’Acord de 25 de juliol de 2013 relatiu a la contractació de persones 
aturades que hagin exhaurit la prestació d’atur i/o el subsidi, inscrites com a 
demandants d’ocupació no ocupades en el marc del programa Treball i 
Formació del Servei d’Ocupació de Catalunya, subscrit per la Federació de 
Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis, la Comissió Obrera 
Nacional de Catalunya i la Unió General de Treballadors de Catalunya, disposa 
a l’acord cinquè, que les entitats locals de Catalunya i les seves entitats 
dependents o vinculades podran adherir-se al present Acord mitjançant el 
corresponent acord de l’òrgan competent. 
 
II. En data 19 de setembre de 2013, la Comissió de Seguiment de l’Acord de 
Condicions de treball comunes dels empleats públics de l’Ajuntament de 
Caldes de Montbui, ha acordat adherir-se a l’Acord de 25 de juliol de 2013,  
relatiu a la contractació de persones aturades que hagin exhaurit la prestació 
d’atur i/o el subsidi, inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades en el 
marc del programa Treball i Formació del Servei d’Ocupació de Catalunya, 
subscrit per la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de 
Municipis, la Comissió Obrera Nacional de Catalunya i la Unió General de 
Treballadors de Catalunya. 
 
III. Aquest Ajuntament es vol inscriure al programa Treball i Formació del Servei 
d’Ocupació de Catalunya, Ordre EMO/210/2013, de 2 de setembre, termini de 
sol·licituds que acaba el dia 30 de setembre de 2013, per la qual cosa la 
urgència d’aquesta proposta al Ple de l’Ajuntament ve motivada com a 
conseqüència del termini de presentació de sol·licituds al programa esmentat. 

Fonaments de dret 

D’acord amb el que disposa l’article 1, apartat 6, de l’Acord de Condicions de 
Treball Comunes dels empleats públics al servei de l’Ajuntament de Caldes de 
Montbui. 

Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Adherir-se a l’Acord de 25 de juliol de 2013, relatiu a la contractació de 
persones aturades que hagin exhaurit la prestació d’atur i/o el subsidi, inscrites 
com a demandants d’ocupació no ocupades en el marc del programa Treball i 
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Formació del Servei d’Ocupació de Catalunya (Ordre EMO/210/2013), subscrit 
per la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis, 
la Comissió Obrera Nacional de Catalunya i la Unió General de Treballadors de 
Catalunya, que s’adjunta a l’expedient. 
 
Segon. Trametre aquest acord al Departament de Treball de la Generalitat de 
Catalunya, pel seu degut registre, dipòsit i publicació. 
 
14. MOCIONS 
 
14.1 MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUIA 
REFERENT A LES OBRES DE L’AVINGUDA PI I MARGALL I EL NOU PONT 
SOBRE LA RIERA DE CALDES. 
 
S’acorda, per assentiment dels presents, acceptar aquesta esmena 
transaccional i convertir la moció inicial en dues mocions; una moció relativa a 
les obres de l’avinguda Pi i Margall i una altra moció relativa a les obres del nou 
pont sobre la riera de Caldes. 
 
 
14.1A MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUIA 
REFERENT A LES OBRES DE L’AVINGUDA PI I MARGALL.  
 
L’alcalde llegeix literalment la moció. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Passo la paraula al portaveu del grup que ha presentat la moció, el senyor 
Olóndriz.” 
 
Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“Vull fer una consideració prèvia i és la petició del grup municipal de 
Convergència i Unió que sol·licita poder votar per separat la moció. O sigui, la 
mateixa moció pel pont i de l’Avinguda Pi i Margall per separat, suposo que no 
hi ha cap inconvenient?” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Estaríem votant el mateix text?” 
 
Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“Tot el text seria el mateix, però en una moció faria referència a l’avinguda Pi i 
Margall i l’altra moció faria referència al pont.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“D’acord, endavant.” 
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Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“Per tant, només cal que ho debatem una vegada, no cal que tornem a llegir la 
moció. 
Bé, com us haureu fixat en aquesta moció no es pretén qüestionar aspectes 
tècnics del projecte, malgrat s’apunta alguna idea, sinó només com un 
interrogant no pas com a una afirmació, per qüestions tècniques ja tenim les 
al·legacions i probablement n’hi hauran, però tampoc m’estendré perquè la 
mateixa moció ja explica bastant clarament quina és la nostra intenció. 
En la part expositiva de la moció fem esment als aspectes fonamentals que el 
sustenten. El moment socio-econòmic actual, la particularitat de les dues obres 
per la seva importància en el model de mobilitat a Caldes. Apuntem a l’oposició 
de part dels veïns afectats, però això és una cosa que s’ha de sustentar 
d’alguna manera si és que és així, i també parlem del paper de la ciutadania en  
la presa de decisions importants. 
 
El moment socio-econòmic  actual és particularment greu, i en som tots ben 
conscients. El mateix Ajuntament anunciava, bastament, mitjançant la web i els 
mitjans de comunicació l’increment de sol·licituds de beques i l’esforç que està 
fent per augmentar-ne la dotació. No és una cosa nova tampoc aquest fet, però 
no només és això, molta gent està sense feina, o en feines precàries i 
angoixats per poder-les perdre.  
Famílies en perill de perdre la vivenda, n’hi ha, o en necessitat d’ajut per poder 
menjar. També l’Ajuntament ha fet un esforç per ampliar els magatzems on es 
distribueixen menjars per a la gent que té necessitat. Només cal estar una mica 
atent per veure i copsar al carrer, com afecta això a la societat Calderina.  
Plantejar-se unes obres d’aquesta magnitud no sembla al nostre entendre que 
sigui allò prioritari en aquest moment, preguntem-ho. 
Les dues obres, el pont i l’avinguda Pi i Margall, són obres que afecten i 
condicionen clarament qualsevol model de mobilitat de Caldes. No estem dient, 
ni tan sols estem insinuant, que estiguin mal dissenyades, potser sí. Però tenint 
en compte això que dèiem a la moció que han de durar molts anys, seria millor 
construir en funció d’un model definit que no pas definir un model a posterior en 
funció d’allò construït, debatem-ho.  
I quin paper ha de tenir la ciutadania en la presa de decisions? Al nostre parer 
un paper principal. Primer definint el model de poble que volem, en tots els 
seus aspectes, també el de mobilitat que és potser el més afectat en aquests 
moments. I després fixant les prioritats a les quals destinem els esforços. I 
quan parlem d’esforços no parlem exclusivament d’esforços econòmics, també 
esforços humans de dotacions de treballadors, tècnics, a unes o altres àrees. 
I això s’ha de fer amb temps, sense preses perquè per aquestes obres i per 
aquestes coses no hi ha preses.  Caldes porta molts anys existint, milers d’anys 
existint i més que en portarà i no hi ha preses per canviar o per fer obres 
d’aquesta magnitud, és millor fer-les pausadament, amb informació, compartint 
coneixements, idees, analitzant i debatent.  
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I això si creiem que la ciutadania té dret i capacitat a decidir com vol que sigui 
el seu poble, ho hem de fer entre tots, i quina millor manera que amb una 
consulta. Si creiem que el nostre poble és capaç, el poble de Catalunya és 
capaç de decidir el seu futur com a Nació, també crec el poble de Caldes ha de 
ser capaç de decidir el seu futur, el futur dels seus carrers, si més no, ens pot 
servir també d’experiència per a futures consultes que ben aviat haurem de 
tenir. 
I em direu que els diners venen de fora, que són subvencions finalistes i que no 
es poden destinar a altres coses, i aquí cal dir algunes coses:  
Primer que els diners públics, vinguin d’on vinguin, són de tots, per tant siguin 
del pressupost municipal, del pressupost de la Generalitat, o de la Diputació, 
són els diners de tots. 
 
Segon que en aquests moments el deute de la Generalitat a dia d’avui, 
reconegut avui a la reunió de seguiment del Pla de Barris que hem tingut 
aquest mati amb l’Ajuntament de Caldes, és de 917.000 euros i, a més a més, 
per aquests euros no hi ha consignació pressupostaria.  
El representant de la Generalitat que ens ho ha explicat molt clarament i sense 
cap subterfugi, ha dit que procuraran, i ho ha dit textualment que esperen que 
en els pressupostos del 2014 pugui incloure una petita part.  
 
El mateix Pla de Barris permet sol·licitar pròrrogues i com que ja en tenim una 
sol·licitada, com a mínim ara per ara, fins l’any 2018, per tant ens podem 
prendre un temps de marge. I mentre, què hem de fer?  
Si construïm nosaltres avançant els diners, que no ens arribaran de 
subvencions, i com que no tenim aquests diners en un calaix haurem d’anar a 
la caixa a demanar-los, i com que els demanem a la caixa o al banc haurem de 
pagar interessos.  
Doncs el que proposo, i em sembla que queda clar en la moció, és aturar els 
procediments administratius per la qual cosa no hi ha cap inconvenient i 
destinar com a mínim aquests imports dels interessos que hauríem de destinar 
a sol·licitar crèdits destinar-los a altres temes més prioritaris o en qualsevol cas 
aquells que decidíssim col·lectivament, gràcies.”       
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, per Esquerra Republicana faré jo mateix el posicionament. 
En general pensem que vostè té tot el dret del món a presentar aquesta moció, 
té un cert regust a oportunisme, perquè vostè fa veure, o llegint el contingut 
d’aquesta moció sembla que del pont i de l’Avinguda Pi i Margall en parlem des 
d’abans de l’estiu i que això sigui una obra que ens hem plantejat fa molt poc 
temps, de la qual no s’havia parlat mai, ni s’havia sentit a parlar. 
Bé, això no és així, vostè sap que en aquests dos projectes hi estem treballant 
des de fa anys, concretament, sobre Pi i Margall hi estem treballant des de 
finals de la passada legislatura i sobre el pont romànic, sobre aquest projecte 
del pont romànic, d’alternativa al pont romànic, s’hi està treballant des de 
principis d’aquesta legislatura. Per tant, des de fa més de dos anys. 
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Són projectes que els hem debatut entre nosaltres en l’àmbit de la Junta de 
portaveus, i jo no recordo que vostè hagi expressat en aquell fòrum el que 
expressa en aquesta moció. Les demandes que vostè adreça a l’equip de 
govern o al Ple en general en aquesta moció.  
Vostès saben perfectament que hi ha una certa polèmica a l’entorn de la 
possible realització de la reurbanització d’un tram de Pi i Margall i diuen: “ara és 
la nostra, anem a posar traves, anem a intentar que això no tiri endavant”, per 
l’actitud constantment obstruccionista que han tingut uns més que d’altres, però 
en general Déu n’hi do com s’hi ha abonat tots els grups de l’oposició. 
Nosaltres tenim la sensació que si poguessin aturarien, no aquesta obra de 
govern, tota, l’aturarien tota. Un pensa que no volen que fem res, perquè saben 
que fem molt.  
 
Els projectes dels quals vostè parla en aquesta moció estan en fase d’exposició 
pública com saben perfectament. Per tant, els ciutadans que vulguin poden 
presentar-hi al·legacions i em sembla que és qüestió de respecte a la 
ciutadania permetre que s’acabi aquest període d’al·legacions i que puguem 
saber realment quines són les objeccions que presenten les persones en forma 
d’al·legació, no en forma de comentari, ni en forma de rumors, en forma 
d’al·legació durant el període d’exposició pública.  
Tallar-ho ara com proposa la moció em sembla a part d’un error, una mancança 
des del punt de vista que tallem una possibilitat clara de posicionament de la 
ciutadania en relació amb aquestes dues obres a través de les al·legacions.  
 
Diuen que no s’ha debatut públicament de manera suficient, que no han fet 
prou debat públic, pel que fa a Pi i Margall s’han fet quatre sessions, algunes 
especifiques amb determinats col·lectius, comerciants i veïns, i una altra oberta 
a qui estigués interessat de la ciutadania. 
S’ha presentat el projecte, s’ha debatut, abans de fer aquestes sessions s’havia 
presentat públicament a través dels mitjans de comunicació, havia estat penjat i 
encara està penjat a la web per tal que tothom el pogués veure, fins i tot es va 
fer un recorregut virtual per facilitar la comprensió del projecte i d’allò que 
volíem fer.  
Per tant, ha hagut un debat, el que passa que clar, vostè diu que no ha hagut 
prou. No sé quant de temps vostè li agrada que durin els debats, els debats es 
poden eternitzar i d’aquí a 3 legislatures, si vol, potser encara estarem parlant 
de si cal o no aquestes obres. 
Nosaltres entenem que els debats s’han d’obrir i s’han de tancar, perquè sinó 
no es prenen decisions. Concretament sobre les dues obres que parla aquesta 
moció i que ara sembla ser que pretenen dividir en dues votacions. 
Sobre el pont, i això que diré ara no ho dic tant pel contingut de la moció, sinó 
per altres posicionaments que hem sentit al seu grup i articles que hem llegit 
del seu grup sobre el pont, estem estupefactes que intentin fer veure que el 
pont és una obra polèmica, estem estupefactes.  
Vostès han dit que aquest pont no cal fer-lo. Jo crec que aquest posicionament 
passarà a la història local, no vull dir de què, però passarà a la història local. 
Estar en contra que es faci un nou pont i deixar passar vehicles sobre l’actual 
pont, en fi, és un posicionament que ens ha sorprèn molt, sincerament. 
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Sobre el pont existent hi passen 3.288 vehicles diaris, en dies laborals 3.617, 
en cap de setmana 2.465, per tant, un trànsit molt considerable, en un sol 
sentit, perquè ja sap que els dos sentits el pont no és prou ampli com per 
permetre simultàniament els dos sentits de la marxa. 
Preguntem a l’escola si aquesta obra és necessària? Nosaltres ja ho hem fet i 
sabem la resposta. Preguntem a les famílies dels alumnes que arriben en cotxe 
o en autobús a l’escola si aquest pont, si aquesta obra és necessària? 
Preguntem als conductors dels autobusos escolars, alguns dels quals ja no 
volen fer el servei perquè no volen posar les rodes que transporten infants 
sobre les voreres, els hi preguntem si aquesta obra és necessària, o no?  
És una demanda històrica resoldre l’enllaç cap a l’altra banda de la riera, cap a 
les Cremades. Jo no dic que amb aquesta obra resolgui definitivament l’enllaç, 
però que el millorem substancialment, em sembla absolutament evident. 
Hi ha altres llocs per fer passar el pont? Sí, al mateix preu? No, quatre o cinc 
vegades més car.  
Vostè sap d’on treure els diners? Jo no. I, a més a més, aquest pont 
l’executarem, perquè el farem, començarem cap el mes de març, sense 
pràcticament cap cost per les arques municipals, i hem afegit en aquest ple 
aquests 50.000 euros, sobre un total d’uns 820.000 euros, per tant, tenim un 
finançament extern que hem de saber aprofitar, perquè tenim una oportunitat 
històrica de resoldre un greu problema de seguretat i una greu mancança de 
infraestructura en el nostre poble. 
 
Aquesta moció parla de la mobilitat a peu. Evidentment cal fomentar la mobilitat 
a peu sempre que sigui possible, per sobre de la mobilitat rodada. Per això 
nosaltres varem obrir l’enllaç a peu a través del pont de Can Rius cap a l’altra 
zona, i això ho varem fer nosaltres i no cap altre govern.  
Aquesta sensibilitat ja la tenim, però no em negarà que hi ha una demanda i en 
alguns casos és una demanda que surt d’una necessitat, d’arribar a aquella 
zona en cotxe. Jo cada vegada que veig els desplaçaments que es fan sobre 
aquell pont, en fi, a part de passar vergonya, creuo els dits, i no vull creuar els 
dits durant més temps. 
A part, hi ha un atemptat patrimonial sobre el pont que cal resoldre un dia o un 
altre, és un pont que té un valor històric, un valor patrimonial, un valor 
arquitectònic que s’han anat aquests valors, s’han anat posant en dubte el pas 
del temps, a mesura que hi hem anat afegint estructures i hem anat afegint 
serveis. Ara amb el nou pont que farem, en paral·lel a l’actual, podrem abordar 
la restauració d’un bé cultural de primer nivell com és un pont Romànic sobre la 
base d’un pont Romà, això donarà un nou actiu i un nou atractiu turístic i 
patrimonial pel nostre municipi.  
Per tant el pont és necessari, el pont s’ha de fer i el pont el farem. 
 
Pel que fa a Pi i Margall, clar, Pi i Margall és d’aquelles obres que requereix 
tenir una mirada de futur ambiciosa sobre el poble, una mirada de conjunt 
sobre el nostre municipi i això és una cosa que malauradament no abunda en 
política local i entre determinats polítics locals. Cal ser ambiciosos amb allò que 
volem per millorar el nostre municipi, per millorar-lo per tots. 
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Som conscients que aquesta obra és una obra delicada amb molts sentits, és 
delicada perquè afecta l’arteria més important del poble, bona part de 
l’avinguda Pi i Margall i, a més a més, l’afecta en uns moments de dificultat 
econòmica evident, amb això no podem més que estar-hi d’acord, però 
precisament per això ens hem espavilat a trobar les màximes subvencions.  
Dos terços d’aquesta obra vindria finançada per subvencions externes i per 
això també oferim contrapartides de tipus fiscal als comerciants afectats per les 
obres. Ara bé, un cop dit això, també dic el següent, que sempre hem lligat 
l’inici de les obres al fet de tenir operatives alternatives reals d’aparcament, 
d’aparcament al centre del poble, d’aparcament a prop o al costat de Pi i 
Margall, perquè sabem que l’aparcament és un problema real, la manca 
d’aparcament és un problema real en determinades zones del municipi, el 
centre en particular, i en determinades franges horàries. Aquestes alternatives 
és cert que avui encara no les tenim i, per tant, fins que no les tinguem, no 
començarem l’obra. 
Aquest és un compromís que varem prendre davant de l’UCIC, és un dels 
acords que varem signar amb l’UCIC i és un acord que avui reitero. No tenim a 
dia d’avui operatives alternatives reals d’aparcament, perquè amb la proposta 
que hem presentat nosaltres es perden determinades places d’aparcaments, ni 
molt menys totes, i, per tant, cal compensar aquesta pèrdua i no només volem 
compensar la pèrdua, sinó que volem acabar oferint més aparcaments per tot 
el centre del municipi.  
Estem treballant en diferents alternatives, una d’immediata i una altra a curt 
termini, i fins que no tinguem lligada i feta l’alternativa immediata, no 
començarem les obres, perquè no volem complicar la vida a ningú, nosaltres no 
estem aquí per complicar la vida a ningú, estem aquí per millorar el nostre 
poble. 
Vull fer també una reflexió aprofitant que estem debaten sobre aquesta obra, 
sobre l’Avinguda Pi i Margall, si volem tenir un eix comercial a cel obert o a 
l’aire lliure, que pugui competir, que sigui competitiu, aquest ha d’estar en les 
millors condicions possibles. Jo crec que, amb aquesta afirmació hi podríem 
estar tots d’acord. Quina és la competència dels comerços del centre del 
municipi? Doncs bàsicament són dues competències: una competència són 
altres centres comercials a cel obert o a l’aire lliure a pocs quilometres del 
nostre municipi que sí que s’han espavilat, que sí que estan en millors 
condicions, que sí que són molt més accessibles, que sí que ofereixen 
alternatives d’aparcament, per tant potser la gent que compra a Caldes, que 
podria comprar a Caldes en aquest eix comercial, se’n vagi a altres eixos 
comercials com Sabadell, Granollers o Barcelona, perquè estan en millors 
condicions; i l’altra competència és la competència de les superfícies 
comercials, darrerament a Caldes saben que s’ha instal·lat una important 
superfície comercial, i vull deixar clar que no s’hi ha instal·lat per voluntat de 
l’equip de govern, sinó que s’hi ha instal·lat perquè podia fer-ho, perquè per 
normativa podia fer-ho i si ens haguéssim oposat o haguéssim posat traves, 
haguéssim prevaricat, per tant aquesta superfície hi és, agradi o no agradi, 
perquè podia ser-hi i perquè segons la normativa vigent hi pot ser.  
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Què han de fer els comerços per espavilar-se davant d’aquestes dues 
competències que són reals, que són dures, que són profundes? Ells sabran el 
que han de fer, jo no diré el que han de fer els comercials, ells ho saben 
perfectament. N’hi ha que s’han dedicat tota la vida a això i, per tant, segur que 
ho saben molt millor. Però sí que em penso que sé què és el que ha de fer el 
seu ajuntament. El seu ajuntament està obligat a millorar les condicions 
d’aquest eix comercial, a més nosaltres com a poble tenim la sort de tenir un 
eix comercial al centre clarament delimitat amb una varietat de comerços molt 
gran, i amb una qualitat molt gran. Això no ho tenen tots els municipis, ni molt 
menys, per tant això és un valor que tenim i és un valor que cal no només 
preservar, sinó que cal millorar, i com s’ha de millorar? Doncs nosaltres 
entenem que Pi i Margall, l’avinguda Pi i Margall què era fa cent anys? Era una 
carretera, què voldríem que fos l’any 2014? Un passeig. Què és l’any 2013? Ni 
una carretera ni un passeig, és una cosa entre mig, per tant hem d’aconseguir 
que Pi i Margall sigui un passeig comercial, un passeig comercial on anar a 
comprar sigui una activitat que vingui de gust, que es pugui fer amb 
tranquil·litat, que s’hi pugui anar a peu i no hagis de patir per entrebancar-te per 
l’alçada de la calçada excessivament elevada.  
Preguntem-ho a la gent gran, si cal remodelar Pi i Margall? Pi i Margall és una 
avinguda que té greus problemes d’accessibilitat per les persones amb poca 
mobilitat, per les famílies que van amb cotxet i, per tant, nosaltres estem 
obligats a millorar això, hem de ser ambiciosos, hem de tenir mirada llarga. 
Repeteixo, no per molestar a ningú, sinó per ajudar a reforçar aquest actiu que 
tenim i que no té tothom, que és un eix comercial a cel obert, a l’aire lliure i per 
ajudar-lo en la millora de les seves condicions de competitivitat amb la resta de 
competidors que he mencionat fa un moment. 
Repeteixo, nosaltres creiem que aquesta obra, pensant en conjunt amb la 
ciutadania, però també pensant en el sector comercial de Pi i Margall, s’ha de 
fer, s’ha de tirar endavant, s’ha de ser valent per tirar-ho endavant, s’ha de fer 
de manera raonable, no s’ha de carregar excessivament el cost de l’obra en els 
veïns, i pensem que no ho farem perquè repeteixo, dos terços de l’obra venen 
subvencionats de fora i la resta que queda ho repartiríem 50% entre veïns i 
l’Ajuntament. Però no començarem les obres fins que no tinguem una solució 
real, efectiva del problema de l’aparcament.  
I això vol dir que el calendari que havíem exposat davant d’aquestes reunions 
que van ser obertes i que per tant van ser participatives, potser no es podrà 
complir de moment, potser que ens havíem proposat començar el mes de 
febrer, però si no tenim a punt ni en funcionament una alternativa real 
d’aparcament que compensi amb escreix els aparcaments que es perden, no 
començarem les obres. Així de clar. 
 
Sobre la consulta, vostès a la moció proposen fer una consulta, miri, no 
descartem fer aquesta consulta més endavant, no ho descartem. Però ara en 
aquests moments tampoc ens hi volem comprometre, pel motiu que li deia 
abans; estem en un període d’al·legacions durant el qual la ciutadania ens pot 
expressar per escrit la seva opinió, la seva visió, les seves objeccions.  
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Deixem que s’acabi, per respecte a la ciutadania i deixem que s’acabi aquest 
període i analitzem-ho quan hagi acabat analitzem les al·legacions i analitzem-
ho amb calma. Partint que nosaltres defensarem fermament que cal tirar 
endavant aquest projecte amb valentia perquè volem ser un poble de referència 
en molts aspectes i també en l’aspecte comercial. 
Ara bé, si acabem fent la consulta, cosa que no descartem però tampoc ens hi 
comprometem en aquests moments, no la farem en els termes abstractes que 
proposa la moció; la moció diu: “una consulta per decidir la prioritat d’aquestes 
obres sobre altres actuacions” això és una formulació massa vaga. Les 
consultes han de ser amb preguntes clares que donin lloc a respostes explicites 
de sí o no, i les terceres vies no serveixen. 
En tot cas repeteixo, ha de ser una pregunta clara sobre Pi i Margall a partir 
d’un projecte concret. Això ho estudiarem en els propers mesos, no hi tenim 
objecció, però sí que vull recordar, perquè és legítim fer-ho, que nosaltres en el 
programa electoral teníem moltes propostes, però en vam prioritzar deu i una 
d’elles era aquesta i, per tant, no ens hem tret del barret l’obra de Pi i Margall. 
Ho vam explicar des del primer moment, des del moment que ens vam 
presentar i que varem difondre el nostre programa electoral, vam dir que en 
aquesta legislatura farem Pi i Margall.  
Ara bé, repeteixo, no la farem, no farem l’obra fins que no tinguem solucionat 
de manera raonable el problema de l’aparcament. Per tant, el nostre 
posicionament és votar en contra d’aquesta moció o d’aquestes dues mocions. 
L’obra del pont la tirarem endavant, estem convençudíssims, no tenim cap 
mena de dubte que cal tirar-la endavant per motius de seguretat, per motius de 
restauració de patrimoni, per motius de millora de l’accessibilitat.  
I l’obra de Pi i Margall la volem tirar endavant, la voldríem tirar endavant, però 
sota els condicionants que acabo d’exposar crec que de manera molt explícita. 
Seguidament passo la paraula al grup de Convergència I Unió, senyora 
Taulats.”    
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Moltes gràcies, abans que res voldríem agrair al regidor Pau Olóndriz 
d’Iniciativa per Catalunya Esquerra Unida i Alternativa que ens hagi permès fer 
la votació per separat i bàsicament el que farem és argumentar les motivacions 
per les quals volíem fer un vot diferent. 
Ja que la moció té caràcter polític, no tècnic, de les qüestions tècniques ja hem 
parlat abastament a les reunions, no sempre amb el resultat esperat.  
Nosaltres tenim seriosos dubtes tècnics que crec que poc o molt s’han 
comentat en relació amb el pont. I a més a més sí que compartim que no és 
una solució idònia, que això també s’ha dit, i que és un projecte que tot i que 
assegura aspectes de seguretat en un tram molt concret, en d’altres els riscos 
hi continuen sent, inclús l’obertura del pas de vianants des del Parc de Can 
Rius es pot veure afectada per un increment de la velocitat fruit de la facilitat 
que pugui tenir el trànsit en un doble sentit. 
A més a més, per arribar al pont, els obstacles que han de superar els vehicles 
també són dubtosos. El carrer Balmes s’ha convertit en una via d’alta circulació 
amb doble sentit, amb voreres estretes, amb zona d’aparcament i el que 
continuem és dilatant que aquest carrer pateixi aquesta saturació tan alta de 
vehicles. 
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Així mateix el gir cap el carrer Major per accedir al pont des del Passeig del 
Remei continuarà sent el que és i per tant el que fem és traslladar els taps i les 
dificultats a altres zones. 
Tot i això, com que estem parlant d’una moció i els aspectes són polítics no 
tècnics, malgrat els nostres dubtes, sí que hem pogut constatar pel debat que 
hem tingut en el sí del partit, i també escoltant a les persones amb les quals 
hem pogut compartir la valoració d’aquest projecte on sí hi ha un cert consens 
social i alt en relació amb la necessitat d’aquest pont i aquest fet sí que el 
compartim i sí que quan hem parlat d’aquesta qüestió, nosaltres estem a favor 
que es faci un pont. Sí que compartim aquesta necessitat, però repeteixo que 
nosaltres ja hem expressat en diferents reunions que tenim seriosos dubtes 
sobre la seva idoneïtat, per això li demanàvem al regidor de poder-ho separar 
perquè no compartíem el punt primer de l’acord sobre paralitzar els processos 
administratius en relació amb aquest pont. 
Pel que fa a Pi i Margall de nou hi ha algunes consideracions tècniques que 
hem expressat en algun moment, algunes també relacionades amb el debat 
que estem tenint que, a més a més, és complementari a l’ordenança de 
mobilitat. També és cert que un dels punts febles, i ja ho hem expressat 
públicament en algun escrit d’aquest projecte, és el tema de l’aparcament, 
també podríem afegir el fet que si no hi ha vies alternatives Pi i Margall 
continua sent una via on la prioritat és del vehicle i no del vianant i, per tant, cal 
assegurar molt els aspectes de seguretat amb una plataforma única,  i això per 
exemple en l’ordenança que s’està treballant no queda prou recollit.  
Però aquestes són qüestions tècniques, si anem a les valoracions polítiques, 
així com en l’altre projecte hem pogut constatar un suport majoritari o un 
consens de la necessitat que hi ha de poder millorar la viabilitat entre ambdós 
cantons de la riera. Sí que també hem pogut constatar que malgrat s’han fet 
projectes de participació, el sentiment generalitzat de les persones afectades 
per aquest projecte és de que no ha estat prou participatiu.  
I nosaltres sí que recollim aquest clam, perquè en el moment en què hem fet 
les reunions i hem parlat del projecte, vostès han parlat del projecte i de les 
accions que farien, però nosaltres no havíem pogut recollir quin era el “feet 
back” que els afectats tenien amb aquest procés, i el “feet back” és que ells 
creuen que no se’ls ha escoltat prou, o que potser no és idoni en aquest 
moment iniciar les obres davant la situació econòmica que s’està vivint.  
Tots volem anar a comprar al carrer Pi i Margall amb les millors condicions, 
però per anar-hi hi ha d’haver-hi comerços i els hem de preservar, i els hem 
d’escoltar a ells, perquè ells han de ser capaços de tirar endavant i poder 
aixecar cada dia la persiana. 
En aquest cas sí que votaríem a favor de la moció que presenta el grup de  
Iniciativa Verds Esquerra Unida i Alternativa, moltes gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, senyora Coll.” 
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Pren la paraula la senyora Coll: 
“Moltes gràcies, bé el nostre grup donarà suport a la moció presentada pel grup 
d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa en el sentit que 
creiem que des de l’administració, des de la responsabilitat de la institució, 
tampoc és no tenir cap por a la participació de la gent de la forma més àmplia, 
no? El senyor alcalde ha donat molts arguments a favor de la proposta que 
porten, vull dir ha estat capaç d’explicar-nos tots els objectius a curt, llarg, mig 
termini, i les millores que suposaran aquestes obres. Això és un plantejament 
més per donar l’oportunitat i arguments a la gent a l’hora de decidir si creu que 
s’han de fer o no aquestes obres. 
Respecte a l’avinguda Pi i Margall, ja saben que nosaltres quan van obrir, van 
informar als grups, varem presentar un seguit de consideracions. Si no 
m’equivoco l’11 d’octubre de l’any passat ja els hi vam fer arribar aquestes 
aportacions. Sempre hem estat oberts, però també quan els hi vam adjuntar les 
nostres aportacions els hi dèiem que creiem que al més important era escoltar 
a la resta del municipi, per molt que és cert que aquests darrers dies i com els 
dies passen més t’arriben diferents imputs per part de ciutadans i ciutadanes de 
Caldes respecte a aquesta obra, també és veritat que jo sé que ni que m’estigui 
no sé quants dies, no escoltaré les disset mil veus del nostre poble, i una 
oportunitat per oferir opinar sobre aquest tema, seria fer aquesta consulta, no?  
 
Sobre el pont, en diferents ocasions ens hem manifestat que és una obra 
necessària, però també és veritat que la gent no ha pogut opinar sobre aquest 
tema d’una forma oberta, no? El mateix que ens ha explicat els arguments del 
carrer Pi i Margall, també del pont, però creiem que si tots aquests arguments 
són prou de pes, la gent ens donarà la raó i ens dirà que endavant que es faci 
l’obra d’aquesta manera, però no hem de témer la possibilitat que la gent pugui 
participar.  
És cert que l’experiència única que hem tingut no va ser molt bona canviant el 
nom del carrer, oi? Que no va generar un clima de cordialitat ciutadana, però jo 
crec que dels errors se n’aprèn, i es poden plantejar consultes d’una altra 
manera que no generin tot el rebombori que va generar aquella consulta. 
L’experiència és un grau i no per aquests records del passat hem de tancar 
l’oportunitat de que la nostra Democràcia sigui més participativa, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, senyora Romano.” 
 
Pren la paraula la senyora Romano: 
“Nosaltres també ens adherim a aquesta moció al cent per cent, ens sembla bé 
que s’hagi dividit en dos perquè el meu grup també entenem que el pont és una 
obra necessària des de fa molt  de temps, creiem que és una obra que s’ha de 
fer al més aviat possible per la seguretat més que res pels nostres nens i els 
que portem els nens a l’escola i anem a fer esport. El que sí demanaríem és 
que la participació ciutadana, senyor alcalde, nosaltres entenem que 
participació ciutadana no és fer una reunió informativa com ens han dit els 
veïns de Pi i Margall on presenten un projecte, fan una reunió informativa i ja 
està. Això no és una participació ciutadana, senyor alcalde, per nosaltres. 
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Nosaltres demanaríem que tinguéssim a Caldes el dret a decidir, el dret a 
decidir sobre el pont i el dret a decidir sobre Pi i Margall. Perdoni senyor 
alcalde, però crec que vostè ho pot entendre això del dret a decidir. 
Entendríem, entendríem que la ciutadania se li presentessin com a mínim dos 
projectes del pont i poguessin triar quin volen, perquè antigues legislatures 
s’havien presentat projectes en els quals tenien molt en ment el tema de la 
mobilitat, del carrer Major, del carrer Balmes i aquest projecte s’ha quedat allà i 
per part del meu grup polític creiem que hi havia projectes més vàlids a la taula. 
Simplement demanem que aquests projectes sortissin a la llum i que la 
ciutadania decideixi. 
Pel tema de Pi i Margall, el nostre Pi i Margall és una columna vertebral, com 
ha dit vostè, del nostre poble. Pi i Margall només n’hi ha un, nosaltres no volem 
un carrer que no sapiguem en un moment donat si estem al mig de Granollers 
o al mig de Caldes, a nosaltres ens agrada el nostre Pi i Margall i creiem que 
s’han de prendre mesures de seguretat i de mobilitat, però creiem que ara no 
és el moment. Els veïns també li han dit, els comerciants també li han dit i 
precisament avui hem tingut una reunió de Llei de Barris on els senyors de la 
Generalitat ens han confirmat que els diners que ens deuen, que eren uns 
917.000 euros si no m’equivoco i els diners que nosaltres avançarem per la 
obra de Pi i Margall no sabem quan arribaran. Creiem senyor alcalde que és un 
motiu prou de pes per veure com ho fem, per deixar que els veïns diguin la 
seva i deixar que disset mil habitants diguin quin carrer volen? Quin pont volen? 
I potser d’aquesta manera tots plegats estarem més contents, per tant el nostre 
vot en el cas de Pi i Margall serà favorable a la moció i en el cas del pont el 
nostre vot serà l’abstenció, perquè entenem que és una obra que sí que és 
necessària, sí que necessitem aquest pont fa molts anys a Caldes, però les 
maneres no són aquestes i sí que demanem el dret a decidir al poble de Caldes 
de Montbui, gràcies.” 
 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, abans de continuar amb més paraules demanaria que no 
estenguéssim gaire més el debat, però per una qüestió procedimental hem de 
votar la transacció, el fet de si fem doble votació o no. Molt bé doncs, votem si 
votem dues vegades. Doncs queda aprovat per unanimitat. 
Senyor Olóndriz, però li demano brevetat si us plau perquè encara tenim dues 
mocions més.” 
 
Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“No pateixi, he començat la meva explicació dient no és una, no estic aportant 
criteris tècnics en aquesta moció, em sembla que ha quedat clar que no estava 
intentant debatre la bondat o no dels dos projectes. És una moció política, 
sembla ser que algú ho ha entès clarament. Jo crec que ho heu entès tots. 
L’únic que he rebut per part teva alcalde són unes respostes tècniques amb les 
quals moltes, moltes i de debò hi coincidim, molts criteris tècnics dels quals has 
dit coincidim, altres no coincidim, i altres podem coincidir a mitges. Però 
precisament això és el que pretenc que aquest debat que hem tingut o aquests 
arguments que tu has posat a sobre la taula es puguin tenir d’una manera 
àmplia i des d’una postura més, no d’anar a retocar o anar a millorar projectes 
sinó a decidir projectes.  
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També he rebut una sèrie de valoracions d’intencions de si és oportunista o no. 
Jo diria que potser és oportuna, que si anem a posar traves, pals a les rodes o 
que si ens agradaria que l’equip de govern no fes res, no, no es tracta d’això. 
Fem la moció quan ens sembla que l’hem de fer i al ser una moció política, per 
això no l’hem fet amb al·legació, que a les al·legacions ja vindran les qüestions 
tècniques. 
Quina és la intenció de tot això? És posar sobre la taula, posar el debat, repetir, 
perquè no és el primer cop que ho diem, que hem d’anar traspassant o 
compartint les decisions amb la població. 
Déies que teníeu el projecte en el vostre programa electoral, cert, però també 
hem tingut en els nostres programes electorals durant molt temps un punt que 
parlava de pressupostos participatius, això és començar a fer pressupostos 
participatius, decidir no com acabem de fer les coses, si posem les faroles en 
un cantó o en un altre, si posem més o menys bancs o si el sentit de la 
circulació és un o un altre.  És decidir si fem o no fem coses i en quin ordre les 
fem.  
Per tant, quan jo proposo fer una consulta faig expressament una proposta 
ambigua perquè no sóc jo qui ha de decidir ni de proposar en aquests moments 
una pregunta concreta, que evidentment ha d’arribar, una pregunta concreta 
per poder donar respostes clares. Però d’on ha de sortir això? Ha de sortir del 
debat, del debat ciutadà de la participació activa de tota la societat que per 
poder-ho fer requereix temps, informació i voluntat de fer-se. És anar un pas 
més enllà d’aquelles coses que -i sap que ho he reconegut algun cop- es van 
fent, es van fent passes en participació i jo vull anar, el nostre grup volem anar 
més enllà i per això fem propostes i una moció de tipus polític per parlar-ne.  
 
Tots sabem que no s’aprovaria aquesta moció, ingenus tampoc som. Que la 
moció es pogués aprovar no se’ns ha passat pel cap, la intenció de posar sobre 
la taula, de tornar a recordar uns arguments que han de canviar la manera, al 
nostre entendre, de fer poble, no és presentant projectes quasi tancats, sinó 
presentar fulls gairebé en blanc en els quals es proposa iniciar algun debat, 
algun estudi. 
Perquè al final aquestes obres que farem ara d’aquí cinquanta anys esperem 
que encara estiguin, que no s’hagin hagut de modificar perquè són obres 
importants i ni tu ni jo estarem aquí decidint ni barallant-nos, d’aquí cinquanta 
anys jo segur que no, per molts anys que hagi estat, barallant-nos per si hi ha 
més o menys participació. Hem de traspassar aquesta capacitat de decisió a la 
població. 
Respecte a alguns comentaris que has fet sobre les valoracions d’intencions no 
vull entrar més, podríem entrar, ja he dit que no parlaria de qüestions 
tècniques, però sí que el comentari que no és el primer cop que es fa sobre el 
perill dels autocars carregats de nens creuant un pont em sembla que no és 
oportú, si hi ha perill no deixis passar autocars i si es deixen passar autocars és 
perquè no hi ha perill i ja està.” 
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Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Bé, com que en la seva intervenció m’ha interpel·lat diferents vegades, em 
veig legitimat per contestar directament.  
Ja ho hem dit, de fet segurament repetirem coses ara, volem conèixer l’opinió 
de la gent en aquest moment sobre el projecte que hem presentat i hem discutit 
i de moment aquesta opinió la podem conèixer en forma d’al·legacions.  
Hi ha altres maneres de conèixer les opinions, nosaltres parlem amb molta gent 
al carrer, no només amb els comerciants de Pi i Margall, perquè aquesta és 
una obra de poble, estem d’acord que aquesta és una obra molt singular i que 
per tant aquí si algú hi ha de dir alguna cosa és tot el poble, evidentment, 
escoltant de manera molt atenta les opinions dels comerciants i dels veïns del 
tram afectat, però aquesta és una obra que hi ha de poder opinar tot el poble. 
 
Per tant volem tancar aquest període d’al·legacions, volem saber què és el que 
ens trasllada la ciutadania, volem arreglar el tema de l’aparcament abans de 
començar i mirin, si acabarem cobrant o no la Llei de Barris, que no sé quan la 
cobrarem, això no té cap incidència en aquesta obra, no en té cap ni una. 
Perquè la tenim en el pressupost i estem en un poble on l’Ajuntament encara 
pot tirar endavant projectes d’aquest tipus. El poble d’aquí el costat, tirant cap 
amunt, no ho poden fer segons diu l’alcalde en una entrevista publicada al 9 
Nou. Volen fer-ho i no poden, nosaltres volem fer-ho i podem. I, per tant, 
valorem això també, valorem això, fins i tot en el cas que tardem anys a cobrar 
això, ho podem finançar, i això no és perquè sí eh! això no és perquè sí. 
 
En qualsevol cas també podríem entrar en un debat que no cal entrar-hi, 
segurament és absurd, però està molt bé que tots vulguem ara participació 
ciutadana, nosaltres hi creiem, tant és així que hem posat en marxa diferents 
consells de participació ciutadana. Hem fet dues consultes, senyora Coll, no 
una, dues. Una sobre un carrer i l’altre sobre una font, però perquè no es va fer 
cap consulta pel carrer Major? Per exemple, que va ser una obra amb molta 
polèmica, amb molta càrrega financera per les famílies i els comerços.  
A mi m’està bé que la gent canviï d’opinió i que evolucioni, però en aquell 
moment, ara hi ha dos partits que demanen consulta per aquesta obra, 
perfectament legítim, que en el moment de tirar Pi i Margall, tot això que diuen 
que no escoltem, que no tenim en compte l’opinió de la gent, el que està clar és 
que ells en aquell moment no van fer-ho. Estic parlant del Partit dels Socialistes 
i estic parlant de Convergència i Unió.  
Però benvinguts, benvinguts al discurs de la participació eh! benvinguts, perquè 
jo també coincideixo amb vostè que la nova política va per aquí i ha d’anar per 
aquí. Per tant, si els sembla, passem a la votació doble, primer votarem el 
projecte del pont i després Pi i Margall.”  
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En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta dels presents 
[10 vots en contra dels membres del grup municipal d’ERC (10); 3 abstencions 
de CIU (3); i 3 vots favorables del PSC (1); del PPC (1) i d’ICV-EUiA (1)], 
REBUTJA la moció presentada pel grup municipal d’ICV-EUIA, essent aquesta 
la següent: 
 
 El proppassat 9 d’agost, es van aprovar inicialment per Junta de Govern el 
projecte bàsic i executiu de les obres d’urbanització de l’avinguda Pi i Margall i 
el projecte constructiu del nou pont sobre la riera de Caldes. 
 
Molts calderins i calderines estan passant serioses dificultats per tirar endavant 
les seves vides amb normalitat, feina, vivenda, aliments, sanitat, educació...  
 
La responsabilitat d’aquesta situació no és de l’ajuntament, però fer-ne front i 
intentar capgirar la situació, o si més no, minimitzar-ne les conseqüències, 
hauria de ser la prioritat de l’acció de govern, tant en els recursos econòmics 
emprats com en els esforços humans dedicats.  
 
Tant les obres del nou pont com les de l’avinguda Pi i Margall són d’una 
magnitud considerable i raonablement han de perdurar bastants anys. A més, 
ambdues, estan ubicades en punts neuràlgics de la vila i condicionaran 
qualsevol política de mobilitat a Caldes que es plantegi en un futur. 
  
A Caldes no s’ha debatut àmpliament, i per tant no s’ha decidit com volem que 
sigui la mobilitat dins de la vila, ni a quins principis ha de respondre.  
 
Un model de mobilitat hauria de definir, entre altres coses, si Caldes ha de ser 
una vila que prioritzi els desplaçaments a peu o en bicicleta, o si la prioritat ha 
de ser pels vehicles motoritzats. També si el carrer principal ha de ser de 
circulació rodada i amb aparcaments o només de vianants. On han d’aparcar 
els cotxes i quins són els desplaçaments que es poden fer a peu, també son 
qüestions que hauria de definir aquest model. 
  
Pel que fa al pont, també caldria debatre àmpliament si els que cal és absorbir 
l’actual volum de transit o per contra plantejar altres formes d’accedir a la zona 
escolar i esportiva de les Cremades.  
 
Iniciar aquestes obres sense tenir resposta a aquestes qüestions i sense haver-
les debatut amb la població es hipotecar possibles actuacions més adients. 
 
A més, les obres del carrer Pi i Margall, també compten amb l’oposició de part 
dels veïns i comerciants afectats. En un moment de crisi econòmica i clara 
davallada de l’activitat comercial i dels ingressos familiars, fer front a 
determinades despeses d’urbanització, per molt que estiguin subvencionades, 
pot posar en serioses dificultats econòmiques als afectats.  
 
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Caldes de Montbui l’adopció 
dels següents acords: 
  



 
 

91 
 

1. Aturar temporalment els procediments administratius iniciats per a la 
remodelació de l’avinguda Pi i Margall.  
2. Iniciar un debat ciutadà, amb la suficient informació, temps i participació, per 
definir el model de vialitat que volem per a Caldes.  
3. Organitzar una consulta per a que la població de Caldes pugui decidir la 
prioritat d’aquestes obres sobre altres actuacions.  
4. Negociar amb la Generalitat i altres administracions implicades la congelació 
de les subvencions o be el canvi de destí de les mateixes.  
 
 
14.1B MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUIA 
REFERENT A LES OBRES DEL NOU PONT SOBRE LA RIERA DE 
CALDES. 
 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta dels presents 
[10 vots en contra dels membres del grup municipal d’ERC (10); 3 abstencions 
de CIU (3); i 3 vots favorables del PSC (1); del PPC (1) i d’ICV-EUiA (1)], 
REBUTJA  la moció presentada pel grup municipal d’ICV-EUIA, essent aquesta 
la següent: 
 
El proppassat  9 d’agost, es van aprovar inicialment per Junta de Govern el 
projecte bàsic i executiu de les obres d’urbanització de l’avinguda Pi i Margall i 
el projecte constructiu del nou pont sobre la riera de Caldes. 
 
Molts calderins i calderines estan passant serioses dificultats per tirar endavant 
les seves vides amb normalitat, feina, vivenda, aliments, sanitat, educació...  
 
La responsabilitat d’aquesta situació no és de l’ajuntament, però fer-ne front i 
intentar capgirar la situació, o si més no, minimitzar-ne les conseqüències, 
hauria de ser la prioritat de l’acció de govern, tant en els recursos econòmics 
emprats com en els esforços humans dedicats.  
 
Tant les obres del nou pont com les de l’avinguda Pi i Margall són d’una 
magnitud considerable i raonablement han de perdurar bastants anys. A més, 
ambdues, estan ubicades en punts neuràlgics de la vila i condicionaran 
qualsevol política de mobilitat a Caldes que es plantegi en un futur. 
  
A Caldes no s’ha debatut àmpliament, i per tant no s’ha decidit com volem que 
sigui la mobilitat dins de la vila, ni a quins principis ha de respondre.  
 
Un model de mobilitat hauria de definir, entre altres coses, si Caldes ha de ser 
una vila que prioritzi els desplaçaments a peu o en bicicleta, o si la prioritat ha 
de ser pels vehicles motoritzats. També si el carrer principal ha de ser de 
circulació rodada i amb aparcaments o només de vianants. On han d’aparcar 
els cotxes i quins són els desplaçaments que es poden fer a peu, també son 
qüestions que hauria de definir aquest model. 
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Pel que fa al pont, també caldria debatre àmpliament si els que cal és absorbir 
l’actual volum de transit o per contra plantejar altres formes d’accedir a la zona 
escolar i esportiva de les Cremades.  
 
Iniciar aquestes obres sense tenir resposta a aquestes qüestions i sense haver-
les debatut amb la població es hipotecar possibles actuacions més adients. 
 
A més, les obres del carrer Pi i Margall, també compten amb l’oposició de part 
dels veïns i comerciants afectats. En un moment de crisi econòmica i clara 
davallada de l’activitat comercial i dels ingressos familiars, fer front a 
determinades despeses d’urbanització, per molt que estiguin subvencionades, 
pot posar en serioses dificultats econòmiques als afectats.  
 
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Caldes de Montbui l’adopció 
dels següents acords: 
  
1. Aturar temporalment els procediments administratius iniciats per a la 
construcció del nou pont.  
2. Iniciar un debat ciutadà, amb la suficient informació, temps i participació, per 
definir el model de vialitat que volem per a Caldes.  
3. Organitzar una consulta per a que la població de Caldes pugui decidir la 
prioritat d’aquestes obres sobre altres actuacions.  
4. Negociar amb la Generalitat i altres administracions implicades la congelació 
de les subvencions o be el canvi de destí de les mateixes.  
 
 
14.2 MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ERC EN SUPORT A 
LA VAGA INDEFINIDA I DE LES REIVINDICACIONS DELS DOCENTS DE 
LES ILLES BALEARS. 
 
L’alcalde llegeix literalment la moció. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Senyora Guiteras, si us plau.” 
 
Pren la paraula la senyora Guiteras: 
“Gràcies, bona nit, bé el grup municipal d’Esquerra Republicana ens unim a la 
lluita dels docents de les illes balears contra la imposició del tractament integrat 
de llengües. I ho fem per totes les raons que hem llegit en aquesta moció, 
sobretot ho fem perquè els infants i els joves necessiten i es mereixen una 
educació de qualitat i perquè la nostra llengua no pot caure en desús i quedar 
relegada en un segon lloc als centres educatius. La llengua Catalana és i ha de 
ser la llengua vehicular a les escoles. És la llengua de cohesió social de la 
comunitat educativa. 
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El govern de les illes diu que implanta aquest decret per lluitar contra el fracàs 
escolar, però el fracàs escolar tal i com remarca la universitat de les Illes 
Balears no és de cap manera responsabilitat de la immersió lingüística, al 
contrari, la immersió lingüística ha funcionat molt bé, tant des del punt de vista 
educatiu com cultural. Amb la immersió lingüística es permet una millor i més 
eficaç integració de l’alumnat.  
Realment la responsabilitat del fracàs escolar és de les retallades d’aquests 
últims anys. No es poden implantar programes de trilingüisme amb pocs 
recursos o gens.  
Des d’Esquerra Republicana fem costat a la comunitat educativa, mestres, 
professorat, pares i mares de l’alumnat, al mateix alumnat, a la gent de cada 
una de les Illes que demostren fins a quin punt el país és viu, i fins a quin punt 
estan disposats a plantar cara davant els abusos del govern del PP, govern 
obstinat a generar problemes on no n’hi ha. Guiat per un nacionalisme 
espanyol que no tolera la pluralitat, un govern que no vol dialogar i que atia la 
confrontació. 
Per tant, defensem aquesta moció, defensem l’educació de qualitat, defensem 
l’ensenyament en llengua Catalana i defensem el diàleg i el consens. 
Per això demanem al govern del PP que escolti la veu de la ciutadania que 
tenen molt a dir.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, per Convergència i Unió, senyor Galvan” 
 
Pren la paraula el senyor Galvan: 
“Bé, gràcies. Antoni Maria Alcover i Sureda promogué l’any 1904 el primer 
congrés Internacional de la Llengua Catalana al 1906. L’any 1911 va passar a 
presidir la secció filològica a l’Institut d’Estudis Catalans. Durant l’any 1901 
Mossèn Alcover escampar la lletra de convit per tot el territori de la llengua 
Valencia, Aragó, Catalunya, Catalunya Nord, Les Illes.  
L’objectiu era aconseguir un diccionari de la Llengua Catalana amb totes les 
paraules antigues, modernes, parlades i escrites. El propòsit es definir com una 
obra de titans, aparentment impossible d’aconseguir i d’una enorme dificultat 
que acabar sent la seva obra magna, el gran diccionari Alcover Moll. Un 
inventari lèxic alfabètic de la Llengua Catalana amb deu volums redactat per ell 
mateix i completat per Francesc de Borja Moll, deixeble seu.  
El primer fascicle del diccionari aparegué a les acaballes del 26 i s’acaba de 
publicar l’any 1962. 
Lingüistes de tot el món, experts i erudits, han estudiat, qualificat, referenciat i 
utilitzat pels seus treball de recerca durant més de cinquanta anys. 
Aquesta obra magnífica no és l’única, però és una de les principals 
demostracions empírico-científiques de la unitat de la Llengua Catalana. 
Per si algú dels presents desconeix el personatge referenciat, per tal d’evitar 
interpretacions territorials i suflames sobre el “pack” Catalanisme Imperialista,  
només diré que Mossèn Alcover era Mallorquí i més concretament de Manacor. 
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Cinquanta-un anys després un senyor nascut a Madrid que a contracor 
presideix el govern Balear -ell vol un ministeri- i per tal que li quedi clara la seva 
espanyolitat, es fa anomenar -com ell diu en la forma castellana del seu 
cognom- pronunciant la “z” -fonema inexistent en la Llengua Catalana i que el 
desmarca de tota sospita-.  
Ell només somiava en tornar a la capital i fer mèrits, i per fer mèrits davant 
l’aparell del seu partit a les espanyes, aquest personatge de sobte s’investeix 
d’una pàtina d’erudició sobrevinguda que li confereix grans coneixements 
lingüístics i un impressionant bagatge cultural. I engega una campanya 
sistemàtica de reformes en l’ensenyament i la cultura a través de Lleis, 
reglaments i normatives sense cap altre base científica que els interessos del 
seu partit i en contra de l’opinió d’acadèmics, lingüistes i, fins i tot, dels tribunals 
de justícia.  
Aquestes suposades reformes no són altra cosa que un intent de genocidi 
lingüístic i cultural de qualsevol qüestió que afecti, faci referència o provoqui la 
més mínima sospita de ser Català a les Balears. 
Mossèn Alcover va dedicar tota una vida a crear, a construir sobre la base 
empírica i científica una obra al servei de la seva nació. El senyor Bauzá i els 
seus acòlits intenten destruir en dos anys la cultura Catalana a les Illes Balears. 
Aquesta és la seva gran obra al servei del seu partit. 
Mossèn Alcover ha passat a la història com l’apòstol de la llengua Catalana, 
com passarà a la història el senyor Bauzá? Les comparacions són odioses, 
però parlant d’apòstols a ningú se li escapa la figura de Judas, les trenta 
monedes i les seves traïcions. 
El nostre grup municipal donarà suport a la moció en el ben entès que les 
qüestions lingüístiques cal resoldre-les en l’àmbit acadèmic. El poder legislatiu 
ja sigui autonòmic o estatal ha de dissenyar les lleis i els reglaments en base a 
les conclusions a les quals arribi el món acadèmic, on per sort i de moment el 
consens en matèria de llengua i cultura comuns en els territoris de parla 
Catalana és total. 
Coratge companys, esteu fent història. Amb aquesta encoratjadora expressió el 
procés de les Illes balears intenten resistir en el seu desigual combat de la 
força contra la raó. 
 
És clar que donem suport als docents en vaga, perquè ells representen ara el 
sentiment de tota una societat que s’està organitzant en torn a ells, que ha dit 
prou als abusos contra la seva cultura i la seva llengua. Artistes i intel·lectuals 
els donen suport donant obres per la caixa de resistència, reconeguts 
esportistes han fet donatius, les famílies d’alumnes organitzen berenars als 
pobles per recollir diners i oferir-los als resistents. Coratge companys esteu fent 
història, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, senyora Coll.” 
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Pren la paraula la senyora Coll: 
“Gràcies, el meu grup votarem a favor de la moció presentada perquè 
defensem la llengua i defensem l’educació pública i de qualitat de l’atac de la 
dreta a Catalunya, a Espanya i a les Illes Balears. Aquest desgavell pedagògic 
educatiu i jurídic que suposa l’atac a l’ensenyament a les illes Balears esperem 
que tingui la resposta, i si no és així, com diu Francina Armengol “neix mort” i 
esperem que amb data de caducitat el maig del 2015, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, senyora Romano.” 
 
Pren la paraula la senyora Romano: 
“Bé, nosaltres tant aquesta moció com la propera no la entrarem a valorar 
perquè no són municipals, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, senyor Olóndriz.” 
 
Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“Bé, total suport a la moció i felicitacions per la teva, la lectura del text que has 
fet tu, no es pot afegir res més, i m’agradaria algun dia poder escriure igual de 
bé que has escrit tu.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Bé doncs, passem a la votació de la moció.”                    
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta dels presents 
[15 vots favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); de CIU 
(3); del PSC (1) i d’ICV-EUiA (1); i una abstenció del PPC (1)], ACORDA 
aprovar la moció, essent aquesta la següent: 
 
   
Els docents de les illes Balears varen iniciar el passat 16 de setembre una vaga 
indefinida que va tenir durant la seva primera jornada un 91% de seguiment. La 
vaga ha estat convocada contra la política educativa i lingüística del Govern. 
 
El Govern Bauzá, amb l'oposició de tots els sindicats, de tota de la comunitat 
educativa i de la societat illenca, vol impulsar nombroses mesures que afecten 
negativament l’escola, el professorat i l’alumnat. Entre aquestes mesures n'hi 
ha que deriven del fet que les illes Balears es situen a la cua de la inversió 
educativa de l'Estat, atès l'espoli fiscal que pateixen els illencs amb un 48% 
d'imposts pagats que no retornen i que ara amb l'afegitó de la crisi i de les 
mesures de Mariano Rajoy afecten a la reducció de salaris, jornada, plantilles, 
ràtios, jubilacions, acomiadaments, concessió de beques o prestacions a 
l’alumnat o a les seus famílies.  
 
A més d'aquestes mesures derivades de l'espoli sistèmic de l'Estat Espanyol 
als territoris dels Països Catalans, el govern Bauzá ha aprovat un decret, el TIL, 
que pretén impedir que el català sigui la llengua vehicular del sistema educatiu. 
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La dignitat d’uns docents directors de centre amb el suport dels seus consells 
escolars que s’han negat a aplicar aquest decret, ha comportat haver estat 
expedientats per Conselleria i suspès de feina i sou. Cal destacar que aquest 
programa, el TIL, ha estat suspès cautelarment pel Tribunal Superior de 
Justícia de les Illes Balears que el govern Bauzá ha ignorat completament amb 
l’aprovació d’un decret-llei per la via d’urgència. La conselleria ha creat un caos 
organitzatiu amb un decret imposat, precipitat, mal planificat, sense el consens 
necessari que necessita tota normativa educativa que es vulgui posar en marxa 
dins un sistema educatiu. Bauzá fa feina per desmuntar un model lingüístic 
escolar que funciona i que té l’aval del 87% dels pares i mares el curs passat, i 
del 90% dels pares i mares enguany, que triaren el català com a llengua a 
l'ensenyament i no fa front a les necessitats reals del sistema, com és el fracàs 
escolar. 
 
El Govern Bauzá també ha intentat laminar la llibertat d'expressió amb la Llei 
de símbols la qual el mateix Consell Consultiu de les Illes Balears ha dictaminat 
que atempta contra la llibertat d'expressió i és anticonstitucional o amb el 
mateix sentit la Llei de Convivència.  
Aquestes lleis pretenen amordaçar les opinions dels mestres i prohibir símbols 
de Mallorca a les escoles com les quatre barres que l'any 1229 portà Jaume I a 
l'illa de Mallorca. 
 
Per tots aquests motius es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- El Ple de l’Ajuntament manifesta el seu suport a la comunitat educativa 
de les Illes Balears i a totes les accions que de manera cívica es realitzin. 
 
Segon.- Demanar al Govern de les Illes Balears que derogui el Decret de 
Tractament Integral de Llengües per afectar negativament a la pervivència de la 
llengua catalana pròpia del nostre municipi i pel fet que la seva aplicació en cap 
cas ajudarà els alumnes de les escoles illenques a millorar el seu rendiment 
acadèmic, ni tampoc possibilitarà l'aprenentatge de la llengua anglesa de forma 
adequada, ans al contrari, empitjorarà de forma molt clara el seu aprenentatge 
en conjunt. 
 
Tercer.-  Demanar al Govern de les Illes Balears que retiri els avantprojectes de 
la Llei de símbols i de la Llei de Convivència ja que atempten contra la llibertat 
d'expressió i pretenen esborrar les nostres senyes d'identitat comunes.  
 
Quart.- Rebutjar l'actitud de falta de diàleg i de consens del Govern de les Illes  
Balears respecte a tota la comunitat educativa i la resta d'agents socials. 
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14.3 MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC, PSC I 
CIU SOBRE EL MANIFEST PEL DRET A DECIDIR. 
 
L’alcalde llegeix literalment la moció. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Senyor Pineda, si us plau.” 
 
Pren la paraula el senyor Pineda: 
“Gràcies senyor alcalde. Aquest va ser un manifest convertit en moció, que fou 
consensuat i presentat per les joventuts polítiques del poble. Té un contingut 
que en aquest plenari ja s’ha debatut àmpliament, però vol expressar una 
qüestió que és certament interessant.  
Les mateixes formacions juvenils es comprometen a impulsar i celebrar un 
referèndum per decidir si Catalunya ha de ser independent  o no ho ha de ser.  
I reclamen una pregunta clara i una resposta explícita. Res de terceres vies ni 
d’ambigüitats. 
El jovent independentista vol créixer en llibertat i vol fer-ho en un país lliure on 
els nois i noies entre setze i divuit anys també puguin expressar-se. 
Després de la Via Catalana el Dret a Decidir ja podem considerar-lo 
pràcticament un tema superat. La societat Catalana el vol, ni més ni menys, i 
des de les joventuts d’Esquerra Republicana no només treballarem perquè els 
Catalans puguem votar, sinó que lluitarem per aconseguir un “Sí” a la 
independència del nostre país.  
Volem deslliurar-nos de l’estat espanyol perquè ens està negant la cultura, ens 
neguen la identitat i també l’idioma dels països catalans com està passant a les 
Illes i com acabem de debatre a l’anterior moció. 
En definitiva, Espanya és un estat que el que intenta és negar-nos el progrés 
com a poble i davant d’això votarem sí a una moció a favor del dret a decidir i sí 
a totes aquelles que facin referència a la llibertat del nostre país. 
Creiem que invertint part del nostre present al jovent, estarem llaurant el nostre 
futur, moltes gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, per Convergència i Unió, senyora Taulats.” 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Moltes gràcies. Nosaltres tenint en compte que va ser una proposta de moció 
que es va consensuar entre les joventuts, les joventuts del Partit Socialista de 
Catalunya, les joventuts d’Esquerra Republicana i la Joventut Nacionalista de 
Catalunya i hem demanat als militants de la JNC que siguin ells els que a 
través nostre defensin avui aquesta moció. Llegirem íntegrament el text que ells 
han preparat: 
“Des de la Joventut Nacionalista de Catalunya de Caldes de Montbui ens 
agradaria destacar la capacitat de generar consens entre les diferents 
organitzacions polítiques juvenils del poble per tal de donar un missatge en 
positiu als partits. Els joves tenim ganes d’implicar-nos en aquest procés. 
Creiem que la democràcia i el dret a decidir està per sobre de tots i que aquest 
dret és transversal en la societat Catalana. 
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Amb això posem de manifest que davant les crítiques que acusen a les 
generacions més joves de manca de compromís, cal reivindicar el valor de la 
política, de la implicació, de la cerca de complicitats, de la humilitat i sobre tot 
del diàleg. 
El nostre objectiu és sumar el màxim nombre d’entitats juvenils -polítiques o no- 
possibles a un país com Catalunya on existeix un ampli teixit associatiu ple de 
gent jove amb ganes de sumar i de donar el missatge que la nostra generació 
volem construir per a un futur millor pel nostre país.  
Creiem que aquest país ha de tenir la capacitat i la té, de dipositar dins una 
urna la seva voluntat de voler ser, i per això hem de sumar per aconseguir-ho.”  
Gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, senyora Coll.” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“Gràcies, a nosaltres també ens va fer aquesta petició la Joventut Socialista 
que presentéssim conjuntament amb la resta de partits, de les organitzacions 
juvenils que havien signat aquest manifest convertit en moció, en aquest 
plenari. És cert que ja en altres ocasions ens hem manifestat a favor del dret a 
decidir -aquesta no és la primera-, i per tant, em costaria saber si serà l’última, 
però en tot cas ens semblava important que portéssim a plenari aquesta 
proposta en el sentit que parteix de la col·laboració en una qüestió important 
com a país que és aquesta proposta pel dret a decidir, no? I aquesta 
col·laboració entre ideologies diferents i formes d’entendre les polítiques 
públiques diferents, crec que demostra la capacitat d’arribar a acords i d’unió 
en el moment que així és necessari. I també perquè incorpora aspectes que 
crec importants com el demanar la capacitat o el dret a vot dels joves de 16 a 
18 anys, que és un tema que des de la meva militància en organitzacions 
juvenils anem reivindicant i crec que a vegades s’oblida i cal anar recordant que 
els joves de 16 a 18 anys també tenen opinió i també haurien de tenir dret a 
participar en els processos democràtics. Crec que aquesta és una incorporació 
que té la moció. Per altra banda res més, continuar defensant aquesta opció, 
gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, la senyora Romano entenc que no es posiciona, senyor Olóndriz.” 
 
Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“Gràcies, des del convenciment que totes les persones som ciutadans, 
independentment de l’edat que tinguem i, per tant, sense cap paternalisme 
degut a l’edat, felicito a les organitzacions que de diferents ideologies s’han 
posat d’acord per crear un manifest. Només animar-vos a que ampliïn en la 
mesura del possible els consensos entre formacions polítiques diferents, tot 
recordant que no són les formacions polítiques juvenils de Caldes les quals han 
escrit això, sinó unes quantes formacions polítiques, tenint en compte que n’hi 
ha més i que sobretot hi ha molta joventut també que no està organitzada i que 
convindria, no que faci el que vulgui naturalment sinó que com a ciutadans 
participessin també en la vida pública. 
El contingut, és evident que no puc fer altra cosa que votar-lo a favor.” 
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Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, passem a la votació de la moció.”     
    
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta dels presents 
[15 vots favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); de CIU 
(3); del PSC (1); i d’ICV-EUiA (1); i una abstenció del PPC (1)], ACORDA 
aprovar la moció, essent aquesta la següent: 
 
 
Durant els últims anys moltes coses han canviat a Catalunya i, en especial, 
entre el jovent. 
 
Els diversos intents de millores les cotes d’autogovern de la Generalitat, 
encarnades pel procés de reforma de l’Estatut d’Autonomia i la millora del 
finançament, no han assolit els objectius pels quals van ser proposats. Ans al 
contrari, el procés va ser traumàtic, especialment pel rebuig en forma de 
sentència del Tribunal Constitucional, que va esvair les possibilitats de dur a 
terme plenament allò que democràticament el Parlament de Catalunya havia 
decidit i que el poble català havia refrendat. Aquestes reaccions han tingut com 
a resposta multitudinàries manifestacions, com la del deu de juliol de 2010 i 
l’onze de setembre de 2012. En aquest context, és necessari que Catalunya 
pugui exercir el dret a decidir el seu futur democràticament. 
 
De la mateixa manera, durant els darrers anys ha anat creixent la desafecció 
entre el jovent amb les institucions polítiques, fruit de debats allunyats de la 
realitat del jovent; de certa opacitat i sensació d’impunitat amb la qual molts 
polítics han actuat; i per l’esgotament d’un model polític basat exclusivament en 
votar un cop cada quatre anys per tal de poder fer escoltar la nostra veu. 
 
En contraposició, les diferents entitats juvenils que conformem el moviment 
associatiu juvenil fem un pas endavant per tal d’incentivar un procés 
d’aprofundiment democràtic que, des d’una vocació transformadora, ha de 
permetre superar el marc que enfosqueix la nostra capacitat d’incidir en 
política. 
 
Per tots aquests motius, les entitats sota signants ens comprometem a: 
 

• Impulsar i defensar la convocatòria d’un referèndum per tal que 
Catalunya pugui exercir el dret a decidir el seu futur immediat i de forma 
vinculant. 

• Defensar el dret democràtic dels catalans i les catalanes a poder escollir, 
mitjançant una pregunta clara, una resposta clara i una majoria clara el 
futur polític del seu país. 

• Promoure la participació del moviment associatiu juvenil en el procés de 
presa de decisions col·lectiva com a moviment clau per assegurar un 
futur polític i social al nostre país.  
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•  Treballar per garantir la participació dels i les joves també entre 16 i 18 
anys com a presents que som de l’activitat política i equiparant-nos en 
drets i deures als majors d’edat. 

 
 
15. RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA DICTADES DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ 
ORDINÀRIA. 
 
Des del número 820, de data 15 de juliol de 2013, fins al número 980, de data 
10 de setembre de 2013. 
 
 
16. DESPATX ORDINARI. 
 
 
17. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“senyor Olóndriz.” 
 
Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“El dia 8 d’agost es va fer una convocatòria, vam rebre per correu electrònic 
una convocatòria pel 9 d’agost d’una Junta de Govern Local extraordinària a les 
13’30. 
El dia 9 d’agost es celebra aquesta Junta Local extraordinària a les 8’00 del 
matí -4 hores i mitja abans de l’hora que estava en la convocatòria-, amb la 
presència de tres regidors que és el quòrum mínim necessari. El mateix dia 9 
d’agost, posteriorment, a les onze aproximadament, rebem la convocatòria amb 
l’hora modificada, amb data i dia del dia anterior i en aquesta Junta de Govern 
Local extraordinària s’aproven els dos projectes que també hem parlat abans 
en la nostra moció sobre el Pi i Margall i el Pont. 
El dia 9 de setembre, un mes just després de la Junta de Govern Local 
extraordinària es publiquen els acords al Butlletí Oficial de la Província.  
 
El ROM Reglament Orgànic Municipal quan parla de la regulació de la Junta de 
Govern Local diu: “Tret dels casos d’urgència motivada entre la convocatòria i 
la celebració de la sessió de la Junta de Govern Local hi haurà d’haver-hi un 
termini de dos dies hàbils.”  
És per això que faig les següents preguntes:  
Quina era la urgència que justificava o explicava la convocatòria d’una Junta de 
Govern Local extraordinària? 
Per què es va trigar un mes a fer la publicació en el BOP? 
I la decisió d’allargar el termini d’al·legacions fins a finals de setembre, cosa 
que al final no és necessària perquè al publicar-se a inici de setembre, 
automàticament s’ha allargat, es va prendre abans o després de celebrar la 
Junta de Govern Local? 
I per què es va avançar la Junta quatre hores i mitja?  
Aquestes són les preguntes, gràcies.” 
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Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, passem a la senyora Romano que també havia demanat la paraula.” 
 
Pren la paraula la senyora Romano: 
“Senyor alcalde, en el ple passat de juliol els varem demanar la legalitat jurídica 
a la secretaria que teníem el dia del ple, relativa a les bases reguladores i 
convocatòria per cobrir les places de la borsa de treball. 
Com ha subsanat l’error?  
Han pogut veure que dos ciutadans han fet la reclamació de la devolució de les 
taxes? 
Han informat als ciutadans d’aquest fet? 
O no tenen pensat fer res i, qui dia passa any empeny? 
Si no s’ha fet res, demanem des del Partit Popular que des de l’Ajuntament es 
notifiqui a totes aquelles persones que se’ls va cobrar una taxa d’examen quan 
les mateixes bases diuen que tan sols faran examen els que es presenten per 
la plaça d’administratiu. 
Una altra pregunta que tinc, senyor alcalde, és envers al plec de condicions 
administratives del bar cafeteria que van modificar, que ja ens van informar en 
el passat ple també que hi havia hagut uns errors i que es modificava.  
Nosaltres hem estat veient les modificacions i encara hi veiem alguna errada i 
creiem que aquest plec de clàusules és poc assequible a la ciutadania de 
Caldes. 
Per començar el plec, el títol del plec diu: plec de clàusules administratives 
particulars que regiran la concessió demanial consistent en l’explotació del 
servei de bar cafeteria del Parc de Can Rius. 
Bé, nosaltres vam mirar i en el plec de condicions, senyor alcalde, vostès ens 
diuen que si els que presentin la proposta amplien el servei amb menjars 
cuinats i plats cuinats, tindran 20 punts més, i no ho entenem perquè la llicència 
de bar cafeteria no és la mateixa llicència que un restaurant, per tant un bar 
cafeteria no pot fer plats cuinats i plats calents perquè la cuina no estaria en 
condicions. 
 
Tampoc acabem d’entendre si el regidor que ha fet aquest plec de condicions 
és prou conscient de tot el que està demanant? Nosaltres som partidaris que 
aquest bar cafeteria de Can Rius pugui ser adquirit per qualsevol ciutadà de 
Caldes que en aquest moment estigui a l’atur i li faci molta il·lusió tirar endavant 
aquest projecte, però quan nosaltres comencem a veure els punts del plec i 
veiem que demanem un cànon de 300 euros a la persona que agafi el bar 
cafeteria, la veritat és que un cànon de 300 euros al parc de Can Rius a ple 
hivern, nosaltres creiem que serà prou complicat aconseguir-ho, però es que a 
més a més d’això, nosaltres hi hem de sumar la llum, l’aigua i els autònoms. 
Per obrir les portes a aquest bar cafeteria, qui se‘l quedi, d’entrada tindrà un 
problema econòmic greu.  
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Una altra cosa que també demanem a banda d’un cànon de 300 euros, és que 
es netegin els lavabos de Can Rius i, a més a més, demanen que se’n netegin 
les barbacoes de Can Rius. A veure, això la veritat és que si anem passant 
plana per plana, no em vull allargar però la veritat és que no sé si ha hagut 
alguna proposta d’alguna persona que estigui interessada. A nosaltres ens han 
trucat ciutadans que els hi feia molta il·lusió i que quan han vist el plec de 
clàusules veuen que no està al seu abast.  
Ens agradaria que aquest plec de clàusules se’l tornessin a revisar i fos una 
realitat per tots el ciutadà de Caldes que tenen la il·lusió i la necessitat de 
trobar una feina, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“gràcies, si no hi ha més preguntes? Senyora Taulats.” 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Moltes gràcies, voldríem fer dues preguntes, la primera tot i que molt lluny en 
el temps, ens agradaria poder preguntar quantes persones es van desplaçar en 
el viatge a Saint Paul Lès Dax al novembre de 2011. I aquest desplaçament 
amb quants vehicles particulars es va fer? 
La segona pregunta que voldríem fer és en relació amb una subvenció del 
FEDER del període 2007-2013, per un import de 347.554 euros corresponent al 
programa Caldes de Montbui Patrimoni i Termalisme, voldríem saber si aquesta 
subvenció finalment l’hem rebuda? I també voldríem saber si l’Ajuntament de 
Caldes de Montbui ha reclamat a través d’al·legacions a l’igual que han fet 
altres ajuntaments, l’import pendent? Donat que el servidor no va funcionar 
adequadament el dia del termini de presentació de la documentació, el 19 de 
desembre de 2012, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, hi ha més preguntes? No? Doncs passaríem a les respostes.  
Pel que fa a la pregunta sobre la Junta de Govern del 9 d’agost, la resposta és 
que es va convocar perquè es volia deixar feina feta abans que determinats 
tècnics -sobretot els que havien d’informar sobre aquest projecte- i també 
alguns membres de l’equip de govern comencessin vacances. Per tant, volíem 
deixar feina feta abans de l’aturada de vacances d’estiu.  
La decisió de no publicar fins al setembre es va prendre durant la mateixa 
Junta de Govern.  
 
No recordo exactament què més preguntava?  
En relació amb la modificació de la convocatòria sincerament perquè em 
sembla que s’havia convocat a dos quarts de dues, i a dos quarts de dues no 
teníem quòrum perquè a algú dels membres no li anava bé, i la van fer a 
primera hora. És una explicació tan humana com aquesta, diguem que no n’hi 
ha més. 
Pel que fa a les preguntes de la regidora del PP sobre el cobrament d’unes 
taxes d’examen, d’uns drets d’examen i les clàusules del concurs de gestió del 
Parc de Can Rius, passo la paraula al regidor Vicenç Personat.” 
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Pren la paraula el senyor Personat: 
“Gràcies, evidentment té raó en unes quantes coses. En concret en una cosa 
que és que la llicència de bar i cafeteria no és el mateix que la llicència de bar 
restaurant.  
Quan al plec de condicions, es va creure oportú donar més possibilitats quan 
que pogués entrar més gent, que no fos només una cafeteria per despatxa 
begudes i entrepans sinó que  es va poder donar la possibilitat de donar més 
punts a la gent que fes més coses, no? Evidentment ja hi ha preparat un 
informe tècnic per poder fer el decret i allargar el termini de presentació 
d’ofertes i canviar  el títol de bar cafeteria per restauració. 
Quan al cànon de 300 euros, jo no sé si és car o barato, jo recordo quan es va 
adjudicar la cafeteria de la Casa dels Mestres que alguns deien que era 
impossible pagar 6.000 euros -crec que són 6.000 euros- per portar el bar de la 
Casa dels Mestres i ara es donen bufetades i no per pagar-ne 6, en pagarien 
12 i ho portarien. Per tant la sortida són 300 euros, tens la gestió de les 
barbacoes, no sé si ho has comptat? o no has comptat? la gestió de les 
barbacoes, això genera uns ingressos suficients per poder pagar això, en 
principi pensem que és així, de totes formes sempre hi som a temps a rectificar, 
no?  
Què més ha preguntat? Documentació, la documentació si s’ho ha llegit tot, 
com veig que sí s’ho ha llegit, el plec de condicions, el plec de clàusules, a 
l’apartat 17 diu: que les empreses si presenta una oferta han de ser seriosos i 
mirar que estiguin legalment establertes, registrades, inscrites, al corrent del 
pagament de l’IBI. Si és un particular donem peu a que qualsevol vilatà de 
Caldes, qualsevol ciutadà  de Caldes, pugui tenir l’opció de presentar-se i per 
això posem aquest paràgraf que està sombrejat perquè es vegi, que en el cas 
que les persones naturals no poguessin presentar part de la documentació que 
es detalla a continuació, podran aportar la documentació que creguin oportuna. 
Vol dir el carnet d’identitat per exemple, amb això l’Ajuntament podrà valorar la 
forma global per tal d’admetre la proposta com a vàlida.  
Per què és això? Perquè si s’ha de donar d’alta d’autònoms, s’ha de donar 
d’alta d’una sèrie de coses per poder venir a presentar-ho, evidentment 
pensem que no és així. Ara bé, si jo dic escoltin aquí està el meu carnet 
d’identitat, si m’ho adjudiquen a mi em donaré d’alta d’autònoms, faré això i faré 
l’altre, si adjudiques es donen d’alta de autònoms. Llavors es demana la 
documentació i s’ha acabat.  
Per tant, la documentació que demanem a qualsevol vilatà es la que vulgui 
aportar, i ho diu clar, la que vulgui aportar. Crec que amb això responc al que 
havia preguntat.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, pel que fa a les preguntes de Convergència i Unió, a no... n’hi havia 
una altra pregunta sobre... no, vostè ja estava, eren aquestes dues.  
En tot cas, mancava respondre sobre les taxes dels drets d’examen.” 
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Pren la paraula el senyor Personat: 
“Les taxes de drets d’examen si, crec recordar que la pregunta era que no 
s’examinaven? Si, però al tribunal ve gent de fora que s’ha de pagar, disculpi, 
el tribunal, canviem el concepte potser, no ho he llegit, però el que està clar que 
les taxes d’examen són per sufragar les despeses que ocasionin aquests 
exàmens, i aquests exàmens, aquesta prova, sigui per mèrits, sigui pel que 
sigui, té unes despeses que són el portar una persona de l’Administració Local 
perquè faci de tribunal.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Bé, pel que fa a les preguntes de Convergència i Unió sobre el FEDER, es va 
demanar finançament per un projecte relatiu a la finalització del passeig de la 
riera lligant-ho amb la restauració del pont Romànic, hi va haver un problema 
tècnic informàtic el dia que finalitzava la convocatòria, no va poder entrar, 
varem al·legar, varem enviar una carta amb tot de documentació i no ens varen 
acceptar la nostra argumentació. 
Hi havia una altra pregunta sobre un desplaçament a Saint Paul Lès  Dax, 
senyor Pineda.” 
 
Pren la paraula el senyor Pineda: 
“Sí, em preguntava sobre aquest viatge a Saint Paul Lès Dax el novembre del 
2011, per contextualitzar-nos, el cap de setmana que vam firmar el compromís 
d’agermanament, i vam anar tres regidors amb el meu cotxe particular, això va 
ser un cap de setmana i en aquest cap de setmana no vam cobrar ni dietes, ni 
els peatges per si l’interessa, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, doncs, si no hi ha preguntes de part dels grups? Tanquem formalment 
el ple.” 
          
 
L’alcalde aixeca la sessió a les 22 hores i 35 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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