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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió

Núm.:  12 / 2013
Caràcter: Ordinari 
Data:  19 de desembre de 2013
Horari: 20’00 hores 
Lloc: Sala de Plens

Assistents

Jordi Solé i Ferrando, alcalde
Vicenç Personat i Pallarès, regidor
Montserrat Grau i Giner, regidora
Roser Guiteras López, regidora
Jaume Mauri Sala, regidor
Isidre Pineda Moncusí, regidor
Josep Ramon Marañés Vidal, regidor
Sara Marcé Adrián, regidora
Maria Pilar Aznar López, regidora
Josep Gallart Badia, regidor

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 28 de novembre 2013.  

2.  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 al  canvi  de classificació urbanística
d’uns terrenys qualificats com a zona industrial fora del casc (clau A9.3). 

3.  Aprovar la revisió de preus del contracte de serveis de neteja de la via
pública i dels edificis municipals de l’Ajuntament de Caldes de Montbui,
signat amb l’empresa Valoriza, SA,  pel període que va del 5 d’octubre de
2013 al 5 d’octubre del 2014. 

4.  Donar  conformitat  a  la  sol·licitud  del  Consell  d’Administració  de
l’empresa GMSSA corresponent a l’actualització de la tarifa de preus de
l’aigua per a l’any 2014.

5.  Aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de Caldes
de  Montbui  per  l’exercici  2014  que  comprèn  el  pressupost  propi  de
l’entitat i  el pressupost de les societats mercantils Gestió Municipal de
Serveis, S.A. i Caldes Habitatge, S.L.

6. Aprovar l’acord sobre l’avançament de la part proporcional de la paga
extra de 12/2012.

7. Aprovar la Relació de Llocs de Treball pel 2014.

8. Aprovar el Pacte d’Estabilitat entre l’Ajuntament de Caldes de Montbui i
els representants dels empleats.

9. Donar compte del Decret d’Alcaldia número 1363/2013, dictat en data 2
de desembre de 2013, d’organització del cartipàs municipal 2011-2015.

10. Moció 
Moció  que  presenten  els  grups  municipals  d’ERC  i  de  CiU  al  Ple  de
l’Ajuntament  de declaració institucional  per donar suport  a  la consulta
popular.

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

12. Despatx ordinari

13. Precs, preguntes i interpel·lacions
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Bé, bona tarda, comencem el darrer Ple del 2013.”

1.  APROVAR  L’ESBORRANY  DE  L’ACTA  DE  LA  SESSIÓ  PLENÀRIA
ORDINÀRIA ANTERIOR DE DATA 28 DE NOVEMBRE 2013.  

No hi ha intervencions.

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament,  per unanimitat dels presents [15 vots
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); de CIU (3); del
PSC (0); del PPC (1) i d’ICV-EUiA (1)], aprova l’esborrany de l’acta de la sessió
anterior del dia 28 de novembre de 2013.

2.  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  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.

S'incorpora la senyora Coll, regidora del grup municipal del PSC, a la sessió
plenària essent les 20:06 hores.

No hi ha intervencions.

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:
   
Identificació de l’expedient 

Expedient número TP201-2013-000011, 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).
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DICTAMEN

Antecedents 

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

II.- Aquesta modificació es justifica a partir del moment en què 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 què
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
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.

IV.-  El  Ple de l’Ajuntament en data 26 de setembre de 2013 va prendre el
següent acord:

“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.”

V.- L’anunci d’aprovació inicial es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya de data 24 d’octubre de 2013 ( núm. 6487), en el Butlletí Oficial
de la Província de 30 d’octubre de 2013, en el diari Ara de data 21 d’octubre de
2013 i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
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VI.-  Durant  el  termini  d’exposició  al  públic  no s’ha produït  cap al·legació ni
reclamació.

Normativa aplicable

Article 98 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012.

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

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

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 al canvi de classificació urbanística d’uns terrenys qualificats com zona
industrial fora del casc (clau A9.3).

Segon.  Elevar  diligenciat  l'expedient  de  modificació  puntual  del  Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal  referent al canvi de classificació urbanística
d’uns terrenys qualificats  com zona industrial  fora del  casc (clau A9.3) a la
Comissió  Territorial  d’Urbanisme  de  Barcelona  per  a  la  seva  aprovació
definitiva.

3.  APROVAR LA REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE
NETEJA  DE  LA  VIA  PÚBLICA  I  DELS  EDIFICIS  MUNICIPALS  DE
L’AJUNTAMENT  DE  CALDES  DE  MONTBUI,  SIGNAT  AMB  L’EMPRESA
VALORIZA, SA,  PEL PERÍODE QUE VA DEL 5 D’OCTUBRE DE 2013 AL 5
D’OCTUBRE DEL 2014. 

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

S'incorpora el senyor Ortega, regidor del grup municipal del PSC, a la sessió
plenària essent les 20:08 hores.

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, algun comentari? Alguna pregunta? Sí, senyora Romano.”
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Pren la paraula la senyora Romano:
“Bon vespre a tothom. En aquest cas el nostre vot serà favorable, perquè com
bé ha dit el secretari, en aquest cas l’IPC afavoreix els diners de l’Ajuntament i
és favorable.
El que no ens agradaria és que això afectés en cap cas ni als treballadors, ni al
servei  que ofereix  actualment  l’empresa.  Per  tant,  demanem que des de la
regidoria es controli bé, gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt bé, gràcies, passem a la votació d’aquest punt, esperarem que el regidor
Xavier Ortega s’incorpori.”

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per  majoria absoluta dels presents
[13 vots favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); del PSC
(2) i del PPC (1) i 4 abstencions de CIU (3) i d’ICV-EUiA (1)],

         ACORDA:
   
Identificació de l’expedient 

Expedient  número  TC204-2013-000030,  relatiu  a  la  revisió  de  preus  del
contracte de neteja viària i edificis municipals any 2013.

DICTAMEN

Antecedents 

I.- El dia 6 d’octubre de 2011 es va signar contracte administratiu dels serveis
de neteja de la via pública i dels edificis municipals de l’Ajuntament de Caldes
de  Montbui  amb  l’empresa  Valoriza,  SA.  En  la  clàusula  23a   del  Plec  de
clàusules administratives particulars aplicable al contracte de serveis de neteja
de la via pública i dels edificis municipals de l’Ajuntament de Caldes de Montbui
s’estableix:

“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 i
s’hagi  executat,  com  a  mínim  el  20%  del  seu  import,  el  preu  es  revisarà
anualment de conformitat amb l’Índex General de Preus al Consum elaborat
per l’Institut Nacional  d’Estadística. En aquest cas, la revisió serà d el 85% de
variació experimentada per l’índex adoptat.”

II.- La variació de l’IPC del mes d’octubre de 2012 al mes d’octubre de 2013 ha
estat del -0,1 %, el 85% d’aquesta variació és el – 0,085 %.
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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  als  contractes  de
serveis de neteja de la via pública i dels edificis municipals de l’Ajuntament de
Caldes de Montbui.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Aprovar la revisió de preus del contracte de serveis de neteja de la via
pública i dels edificis municipals de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, signat
amb l’empresa Valoriza, SA,  pel període que va del 5 d’octubre de 2013 al 5
d’octubre del 2014, passant  d’un preu anual de: 

a) Neteja viària:  de 370.062,75 euros (IVA 10% inclòs) euros a 369.748,20
euros (IVA 10% inclòs) que representa el 85% de decrement anual de l’IPC.  

b)  Neteja  equipament:  de  605.465,82 euros  (IVA inclòs  21%) a  604.951,10
euros (IVA 21% inclòs) que representa el 85% de decrement anual de l’IPC.

Segon. El nou import mensual del servei de neteja d’immobles i espais públics
és  de  81.224,94  euros  (IVA  inclòs),  quedant  l’import  anual  per  974.699,30
euros. A l’exercici pressupostari de 2014 s’haurà de comptabilitzar l’autorització
i disposició de la despesa per l’ import anual de 974.699,30 euros.

Tercer. Comunicar-ho als interessats i als serveis econòmics de l’Ajuntament.  
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4.  DONAR  CONFORMITAT  A  LA  SOL·LICITUD  DEL  CONSELL
D’ADMINISTRACIÓ  DE  L’EMPRESA  GMSSA  CORRESPONENT  A
L’ACTUALITZACIÓ DE LA TARIFA DE PREUS DE L’AIGUA PER A L’ANY
2014.

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 paraules demanades? Sí? Senyora Romano.”

Pren la paraula la senyora Romano:
“Bé, com bé ha exposat el senyor secretari, la mitjana de la puja de l’aigua ens
diu que és un 2%, però nosaltres un cop hem pogut veure l’expedient, veiem
que  la quota de domèstic fixa puja un 11%, que és la majoria dels ciutadans de
Caldes. Per tant, vull dir que la mitjana és un 2%, però veure que la partida de
domèstic  puja  un  11%  creiem  que  aquests  números  afectaran  a  aquelles
famílies que a dia d’avui ja no poden pagar l’aigua, el rebut, i per tant creiem
que no és just  perquè és un servei essencial i l’aigua no pot faltar, i menys en
famílies amb nens. Per tant el nostre vot serà contrari, gràcies.”

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

Pren la paraula el senyor Olóndriz:
“Demano disculpes per no haver demanat la paraula a temps, però la meva
intervenció serà en el mateix sentit. 
La pregunta era si amb una escala de preus que ja és progressiva i que com
més consumeixes més car és el metre cúbic -entenem que està bé que sigui
així, però  que l’11% s’apliqui en el bloc més baix, sense haver estudiat a fons
el tema i sense tenir més informació-?  Em sembla excessiu. De fet varia el que
és el subministrament, sense la quota fixa, varia amb 24.000 euros de més el
subministrament, d’aquests 24.000 euros, 19.000 se’n van a la quota, al bloc
més baix. 
Potser una distribució diferent hagués estat millor. De totes maneres el meu vot
serà l’abstenció.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
 “Gràcies, senyora Taulats.”
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Pren la paraula la senyora Taulats:
“En aquest sentit coincidim amb el regidor d’Iniciativa. Cada any que aprovem
les tarifes, sempre diem el mateix, que una cosa és l’increment mig, que en
aquest cas un 2% podia considerar-se una xifra raonable, però sí que nosaltres
sempre hem dit que preferiríem que s’apliquessin increment de tarifes en els
casos dels de major consum, no en el bàsic, perquè d’aquesta manera el que
fem és penalitzar la totalitat de la població en lloc d’aquells que realment fan un
excés de consum d’aigua.
Ja em parlat diverses vegades que valdria la pena, doncs ja que és un tema
molt important i molt bàsic, de poder-ho compartir més a fons.
També ens agradaria  saber,  perquè era molt  interessant,  l’estudi  que se’ns
havia presentat, perquè també parlava dels increments de despesa a GMSSA i
la veritat és que era molt, molt interessant, perquè així també entens una mica
que després has de repercutir aquests increments del preu del consum en els
ciutadans.
Però voldríem saber si durant aquest any s’han fet inversions per tal de reduir
la pèrdua d’aigua que hi ha des que entra en boca, de consum global de la
ciutadania i després la que arriba directament al consum domèstic i industrial.
No ens oblidem també de l’industrial  i  l’agrícola  que,  a  més a més,  també
pateixen increments importants, no en aquest cas de l’aigua, però sí d’altres
subministraments  bàsics,  com  podria  ser  l’electricitat,  que  aprofitem  per
denunciar aquest increment espectacular que patiran les famílies aquest 2014,
molt més greu del que ara estem parlant, de l’aigua.
Però sí  voldríem saber  si  per  minimitzar  aquest  impacte en les tarifes dels
ciutadans,  si  han  fet  inversions  per  estalviar  aigua  en  tot  el  procés  de
canalització cap els serveis als usuaris, gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, per contestar passo la paraula al senyor Personat.”

Pren la paraula el senyor Personat:
“Hola, bon vespre a tothom, com suposo que tots heu preguntat gairebé el
mateix i l’explicació crec que podrà anar per tots igual, no? 
Com molt  bé ha dit  ara la senyora Taulats,  és interessant perquè nosaltres
també tenim unes puges de preus que malgrat sigui un 4% sobre el consum
d’energia, un 4’9 també sobre la quota fixa, un 2% sobre la compra de hipoclorit
sòdic per controlar la potabilitat de l’aigua i un 7’2% sobre el cànon, tot això són
unes despeses importants les quals s’han de repartir, i evidentment a l’hora de
repartir  aquesta puja,  sí  que són espectaculars aquests 11% que dieu,  que
diuen  vostès,  evidentment  que  sí  que  ho  és,  però  en  canvi  s’ha  fet  d’una
manera lineal, aquest 11%, perquè ho tinguem en compte, això sí, la pàgina
que teniu de despeses i ingressos i el percentatge que teniu, si mireu aquesta
pàgina un momentet, us adoneu que el consum més fort és del 443.253 que és
el domèstic. 
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Domèstic hi ha diversos blocs, hem de pensar que cada 100 litres per persona i
dia, només l’ampliació de blocs són molts litres d’aigua per passar d’un bloc a
l’altre i per això el consum és el que és majoritari dels vilatans.
Als  mil  litres  hi  ha  hagut  un  increment  de  38 cèntims amb els  1.000 litres
d’aigua del primer bloc, perdó, increment no, costa 38 cèntims 1.000 litres del
primer bloc, això vol dir un increment de 0’04 cèntims, comptant aquest 11%.

Això és un Excel, que per cert aprofito la proposta per treballar conjuntament de
cara a l’any que ve, si voleu, perquè això de les tarifes evidentment no és gaire
complicat, però sí que realment és una decisió política, però imagineu-se que
hagin de pujar, perquè es clar, les despeses són les que hi ha, es a dir, hem
d’arribar  a  1.177.000  euros  i  per  tant  lo  de  baix  ho  hem  d’incrementar
suficientment com perquè quadri a 1.177.000 euros. 
Evidentment els consums que n’hi ha pocs, la puja no seria un 11, seria molt
més elevada per poder arribar a aquesta diferència. I no seria 0’04 cèntims per
tothom  igual  més  o  menys,  sinó  que  seria  molt  més.  I  per  arribar  a  les
despeses seria com bastant important.
Ja et dic, la quota fixa ha pujat un 0’55, això és 1’80% per trimestre. Per tant les
pujades malgrat sigui un 11% evidentment degut al consum, el gran consum
que hi ha i el gran potencial que hi ha de clients, diguem de consumidors, és un
11% però és 0’04 cèntims cada mil litres.

Quan a la resposta de la pèrdua d’aigua, evidentment ens hem dotat d’unes
maquinàries que detecten la fuita d’aigua, que va per so, i es posen entre dues
distàncies  i  el  so  que senten d'una a l’altra,  si  hi  ha  la  pressió  de  l’aigua,
detecten si  hi  ha una fuita  o  no i  la  reparem. De totes formes hi  ha hagut
algunes zones, fins ara hem fet per exemple Font dels Enamorats, que recordi:
Font dels Enamorats, Puigdomí, Saulons i em deixo un que no sé quin era.
A la Font dels Enamorats hi  havia una fuita important i  hem contractat una
empresa que té uns aparells bastant sofisticats que detecten molt més bé les
fuites.
S’ha  detectat  aquesta  fuita  a  de  Font  dels  Enamorats  i  ha  baixat  molt  el
consum, disculpeu, les pèrdues de l’aigua que surten del nostre dipòsit i que
arriben al final i es factura. Ha baixat moltíssim, hi havia una fuita important
aquí la Font dels Enamorats, i  no es detectava perquè la fuita que hi havia
anava directament al clavegueram, que no sabem exactament, estàvem mirant
per què s’havia donat aquest forat a la canonada. La canonada és de coure i el
raig anava directament al clavegueram i per això no sortia. Perquè quan hi ha
una fuita, l’aigua surt per un lloc o un altre i es detecta, però en aquest cas no
es  detectava  perquè  anava  directament  al  clavegueram.  En  canvi  aquesta
empresa ho ha detectat,  ho hem reparat i  ara no, vaig apuntar-m’ho, no ho
trobo, però eren uns quants litres per segon importants. Però ha baixat molt,
molt la pèrdua que teníem, ha baixat molt, molt.”           

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt bé, hi ha més intervencions? senyor Olóndriz”
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Pren la paraula el senyor Olóndriz:
“Jo crec que tampoc és una qüestió de fer simulacions numèriques, jo n’he fet i
he  aconseguit  els  mateixos  24.000  euros  més  sense  que  cap  dels  blocs
superés  l'11%,  però  jo  crec  que  tampoc  és  això,  si  l’oferta  de  parlar-ne  i
d’estudiar-ho  a fons potser  hauríem de fer  unes tarifes  amb una visió  més
social. No és el mateix un consum d’un bloc del primer bloc per una persona
que viu sola que el consum del segon bloc per una persona que són sis a casa.
Segurament la persona que viu sola hauria de pagar més que el que els hi
tocaria a pagar per persona en el segon bloc. Em refereixo que potser hauríem
de fer les tarifes en base al cens o al padró més ben dit. Doncs sabem quants
habitants  hi  ha  a  cada casa per  establir  quin  és  el  consum estàndard  per
persona, no per habitatge, i fer unes tarifes en funció d’això. 
Evidentment no és per fer-ho ara, però com que feies l’oferta de parlar-ne amb
temps,  doncs  estaria  bé  poder  estudiar  això  i  no  solament  amb  decisions
polítiques, que n’han d’haver, han d’haver-hi directrius polítiques, sinó amb gent
tècnica que entengui com es pot calcular això i com es pot repercutir. 
Però la decisió política és molt important. És a dir, volem unes tarifes socials
que afavoreixin o que no gravin a qui més dificultats té, ni gravin a les famílies
nombroses, ni els que viuen molts a casa, gràcies.”

Pren la paraula el senyor Personat:
“De fet les tarifes i els blocs es fan segons el padró, si tens mínim tres, llavors
per cada persona que tens són cent litres més d’aigua el mateix bloc, o sigui es
conserva el bloc.
I quan el tema social, penseu que nosaltres, els nostres serveis socials també
paguen rebuts d’aigua de persones que no poden pagar-ho, ho assumim com a
companyia, ho assumim nosaltres també, que per desgràcia hi són.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt bé, doncs si no hi ha res més, 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); 6 abstencions
de CIU (3); del PSC (2) i d’ICV-EUiA (1) i 1 vot en contra del PPC (1)],

             
         ACORDA:

   
Identificació de l’expedient 

Expedient relatiu a la sol·licitud d’aprovació de la tarifa de preus de l’aigua per a
l’any 2014.

DICTAMEN
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Antecedents 

En data 4 de novembre de 2013 el Consell d’Administració de l’empresa Gestió
Municipal  de  Serveis  SA  (GMSSA)  va  aprovar  l’estudi  corresponent  a
l'actualització de la tarifa de preus de l’aigua a Caldes de Montbui per l’any
2014 que representen un augment mig dels preus de la tarifa del 2% respecte a
l’anterior,  actualitzats  d'acord  amb  el  procediment  establert  pel  Decret
339/2011, de 18 de desembre, pel qual s'estableix un sistema simplificat per a
l'actualització  de  preus  i  tarifes  regulats  al  Decret  149/1988,  de  18  d'Abril,
segons consta en el certificat de l’acta del Consell d’Administració que s’adjunta
i segons el detall següent:

DESPESES

concepte import
personal 225.597,69
consum elèctric 131.942,06
compra d'aigua 244.595,22
materials de conservació 12.257,63
manteniment vehicles i maquinària 3.090,12
treballs programats 80.812,00
treballs reparació i manteniment 175.800,00
tractament i anàlisi de l'aigua 55.563,30
despeses generals 70.678,74
impostos i taxes 49.383,71

despeses explotació 1.049.720,47
despesa f inancera 62.945,75
amortitzacions 111.425,00

despeses altres 174.370,75

total despeses 1.224.091,22

ingressos no tarifaris 46.799,26

Total despeses tarifa 1.177.291,96

INGRESSOS

component tarifari Tarifa 2013 Tarifa 2014 % uts ingressos
Quota f ixa de servei (euros/mes) (euros/mes) (abonats) (euros)
Domèstic 5,0805 5,6394 11,0 6.550 443.253,30
Contra-incendis BIA25 9,6805 9,8257 1,5 75 8.843,14
Contra-incendis BIA45 14,5244 14,7423 1,5 19 3.361,24
Contra-incendis H100 18,8042 19,0863 1,5 5 1.145,18
No domèstic 13mm 13,6429 14,4615 6,0 926 160.695,90
No domèstic 20mm 18,5207 18,5207 0,0 17 3.778,22
No domèstic 25mm 34,5623 34,5623 0,0 1 414,75
No domèstic 30mm 50,2337 50,2337 0,0 9 5.425,24
No domèstic 40mm 75,6263 75,6263 0,0 4 3.630,06
No domèstic 50mm 120,8177 120,8177 0,0 5 7.249,06
No domèstic 65mm 196,1716 196,1716 0,0 1 2.354,06

640.150,14
Subministrament d'aigua (consum m3/mensuals) (euros/m3) (euros/m3) (m3 anuals) (euros)
Domèstic 1 bloc de 0 f ins a 09 m3 0,3424 0,3801 11,0 514.000 195.352,90
Domèstic 2 bloc més gran de 9 f ins a 15 m3 1,2149 1,2331 1,5 68.000 83.852,40
Domèstic 3 bloc més gran de 15 f ins a 18 m3 2,1000 2,1315 1,5 10.000 21.315,00
Domèstic 4 bloc més gran de 18 m3 3,7320 3,7880 1,5 18.000 68.183,64
No domèstic 1 bloc de 0 f ins a 10 m3 0,8087 0,8208 1,5 49.000 40.220,69
No domèstic 2 bloc més gran de 10 m3 0,8951 0,9085 1,5 141.000 128.102,24
Alta (general) 0,6063 0,6063 0,0 100 60,63
Alta (s/conveni regants La Borda) 0,0000 0,0000 0,0 12.000 0,00
Crua 1 bloc de 00 a 10 m3 0,4801 0,4801 0,0 50 24,01
Crua 2 bloc excés de 10 m3 0,8004 0,8004 0,0 50 40,02

% mig 2,00 537.151,52
Total ingressos tarifaris 1.177.301,66
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Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Donar  conformitat  a  la  sol·licitud  del  Consell  d’Administració  de
l’empresa  Gestió  Municipal  de  Servei,  SA  (GMSSA)  corresponent  a
l'actualització de la tarifa de preus de l’aigua a Caldes de Montbui per a l’any
2014 que representen un augment mig dels preus de la tarifa del 2% respecte a
l’anterior,  actualitzats  d'acord  amb  el  procediment  establert  per  el  Decret
339/2011, de 18 de desembre, per el qual s'estableix un sistema simplificat per
a l'actualització de preus i tarifes regulats al Decret 149/1988, de 18 d'Abril i
que es detallen a continuació:

DESPESES

concepte import
personal 225.597,69
consum elèctric 131.942,06
compra d'aigua 244.595,22
materials de conservació 12.257,63
manteniment vehicles i maquinària 3.090,12
treballs programats 80.812,00
treballs reparació i manteniment 175.800,00
tractament i anàlisi de l'aigua 55.563,30
despeses generals 70.678,74
impostos i taxes 49.383,71

despeses explotació 1.049.720,47
despesa f inancera 62.945,75
amortitzacions 111.425,00

despeses altres 174.370,75

total despeses 1.224.091,22

ingressos no tarifaris 46.799,26

Total despeses tarifa 1.177.291,96

INGRESSOS

component tarifari Tarifa 2013 Tarifa 2014 % uts ingressos
Quota f ixa de servei (euros/mes) (euros/mes) (abonats) (euros)
Domèstic 5,0805 5,6394 11,0 6.550 443.253,30
Contra-incendis BIA25 9,6805 9,8257 1,5 75 8.843,14
Contra-incendis BIA45 14,5244 14,7423 1,5 19 3.361,24
Contra-incendis H100 18,8042 19,0863 1,5 5 1.145,18
No domèstic 13mm 13,6429 14,4615 6,0 926 160.695,90
No domèstic 20mm 18,5207 18,5207 0,0 17 3.778,22
No domèstic 25mm 34,5623 34,5623 0,0 1 414,75
No domèstic 30mm 50,2337 50,2337 0,0 9 5.425,24
No domèstic 40mm 75,6263 75,6263 0,0 4 3.630,06
No domèstic 50mm 120,8177 120,8177 0,0 5 7.249,06
No domèstic 65mm 196,1716 196,1716 0,0 1 2.354,06

640.150,14
Subministrament d'aigua (consum m3/mensuals) (euros/m3) (euros/m3) (m3 anuals) (euros)
Domèstic 1 bloc de 0 f ins a 09 m3 0,3424 0,3801 11,0 514.000 195.352,90
Domèstic 2 bloc més gran de 9 f ins a 15 m3 1,2149 1,2331 1,5 68.000 83.852,40
Domèstic 3 bloc més gran de 15 f ins a 18 m3 2,1000 2,1315 1,5 10.000 21.315,00
Domèstic 4 bloc més gran de 18 m3 3,7320 3,7880 1,5 18.000 68.183,64
No domèstic 1 bloc de 0 f ins a 10 m3 0,8087 0,8208 1,5 49.000 40.220,69
No domèstic 2 bloc més gran de 10 m3 0,8951 0,9085 1,5 141.000 128.102,24
Alta (general) 0,6063 0,6063 0,0 100 60,63
Alta (s/conveni regants La Borda) 0,0000 0,0000 0,0 12.000 0,00
Crua 1 bloc de 00 a 10 m3 0,4801 0,4801 0,0 50 24,01
Crua 2 bloc excés de 10 m3 0,8004 0,8004 0,0 50 40,02

% mig 2,00 537.151,52
Total ingressos tarifaris 1.177.301,66
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Segon. Comunicar aquest acord als Serveis Territorials de Comerç-Comissió
de Preus de Catalunya.

5.  APROVAR  INICIALMENT  EL  PRESSUPOST  GENERAL  DE
L’AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI PER L’EXERCICI  2014 QUE
COMPRÈN EL PRESSUPOST PROPI DE L’ENTITAT I EL PRESSUPOST DE
LES SOCIETATS MERCANTILS GESTIÓ MUNICIPAL DE SERVEIS, S.A.  I
CALDES HABITATGE, S.L.

Primerament  l'alcalde  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:
“Faré una primera exposició sobre el  pressupost,  enguany ens ajudarem de
diapositives, això que teniu aquí sobre, per tant farem una ullada i després, si hi
ha dubtes més concrets els passarem a respondre.
Els presentem un pressupost que puja un total de 20.018.605 euros, per tant en
números rodons 20 milions  d’euros,  dels  qual  un  82% és despesa corrent,
incloent  l’amortització  de  préstecs.  Per  entendre’ns  la  despesa  corrent  és
aquella despesa necessària per fer funcionar l’Ajuntament i els seus serveis,
per tant i també pel personal, i un 18% inversions.
A la despesa corrent incloent amortitzacions de préstecs puja 16.292.979 euros
i les inversions 3.656.193’18 euros.
Hi ha també una petita quantitat de 69.433 euros en concepte de despesa per
transferències de capital,  això  són les subvencions a la  rehabilitació  de les
façanes  que  és  un  programa  inclòs  en  la  Llei  de  Barris,  i  com  que  són
subvencions directes a tercers,  entra dintre del  capítol  de transferències de
capital.
Comparant  el  pressupost  de  2013  amb el  de  2014,  seria  el  vigent  amb el
pressupost de l’any que ve, pel que fa al pressupost consolidat que conté el
pressupost  de  l’Ajuntament  més  el  de  les  societats  mercantils,  hi  ha  una
reducció, hem passat de, en xifres rodones, de 24 milions i mig a 21 milions i
mig, per tant hi ha un retrocés de 3 milions d’euros. 
I pel que fa estrictament al pressupost de l’Ajuntament hi ha un retrocés de 2
milions  i  mig  d’euros.  Hem passat  de  22’5  (números  rodons)  a  20  milions
d’euros.  
Aquestes xifres són una mica enganyoses, si mirem, si desglossem aquests 20
milions d’euros entre despesa corrent i despesa d’inversió, veurem què és el
que realment ha passat, la despesa corrent en relació amb el pressupost vigent
augmenta un 1’63%, la despesa en inversió baixa un 43’30%, però això és
degut  al  fet  que  aquest  any  com  veurem  després  en  el  pressupost  de
inversions, en el quadre d’inversions no apareix la inversió de Can Valls que
era una inversió que en els darrers anys l'anàvem posant en el pressupost a
càrrec del promotor. 
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Per tant a càrrec de quotes urbanístiques que havien d’anar exclusivament a
càrrec del promotor, atès que tenim alguna sentència que no és definitiva, però
que de moment va contra els interessos de l’Ajuntament, aquest any no podíem
posar aquesta inversió aquí i  el  que farem quan s’aclareixi  aquesta situació
jurídica, legal reprendrem la inversió i la posarem de manera que pertoqui en el
proper pressupost.
Seguint la comparació entre pressupost 2013 i pressupost 2014 entre els grans
capítols, pel que fa al capítol 1 que és el capítol de despesa de personal, hi ha
un  lleuger  retrocés  del  0’54%.  Al  capítol  2,  despeses  corrents  amb béns  i
serveis, aquestes augmenten un 4’86%. Les despeses financeres que són els
interessos  que  paguem  pels  préstecs  que  tenim,  es  redueixen  un  38’97%
perquè entenem que també el preu del diner, com saben, està baixant i això
repercuteix en aquest cas positivament en el pressupost.
El capítol 4, transferències corrents, augmenta un 12’27%. 
Les inversions com ja hem vist es redueixen un 43% però en realitat si traiem la
qüestió de Can Valls, més endavant veurem que hi ha un impuls important a les
inversions pel que fa al 2014. 
Transferències  de  capital  no  hi  ha  variació  i  els  passius  finances,  que  és
l’amortització de crèdits hi ha un augment del 4’41%.
Això pel  que fa  a les despeses,  pel  que fa als ingressos,  també per grans
capítols: El capítol d’impostos directes preveiem una reducció de l'1’51% en els
ingressos per aquest concepte.
Els impostos indirectes els ingressos queden igual.
El  capítol  3,  taxes preus públics i  altres ingressos,  hi  ha una davallada del
48’45%.
Les transferències corrents hi ha un augment del 3’51%. 
Els ingressos patrimonials, que és una partida molt petita, hi ha un augment
que sembla molt gran, però en termes absoluts és molt petit.
Transferències de capital hi ha una reducció del 32% i de passius finances hi
ha un augment del 180’51%.
Si  agafem  les  despeses  corrents  i  les  seccionem  per  capítols  i  mirem  el
percentatge, quin és el pes percentual de cada capítol en el global de despeses
corrents,  en  aquests  16.300.000  aproximadament,  veiem  que  un  44%  són
sous, despeses de personal.
Un capítol 2 de despeses corrents amb béns i serveis puja un 39%.
Un capítol 3 despeses financeres, per tant interessos que puja el 2% del total.
Transferències corrents pugen el 5%.
I els passius finances, amortització de crèdits, puja el 10%.
Això pel que fa a les despeses, pel que fa als ingressos, si mirem el pes relatiu
de  cada  capítol,  veurem que  d’aquests  16.300.000  la  meitat  preveiem que
vinguin de la recaptació d’impostos directes, després tenim una altra diapositiva
que desglossa més aquests conceptes.
El capítol 2, impostos indirectes, recapta l’1% dels ingressos.
El capítol 3, taxes, preus públics i altres ingressos, un 21%.
El capítol 4, transferències corrents, que són aquelles transferències que ens
venen d’altres administracions, un 27% i ingressos patrimonials tan sols l’1%.
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Per tant el capítol que clarament té més pes en els ingressos són els impostos
directes.
A  la  propera  diapositiva  veiem  quins  són  aquests  impostos  i  quin  pes  té
cadascú.
El primer impost és l’impost sobre béns immobles, és l’IBI rústic que preveiem
recaptar 228.000 euros, pràcticament el mateix que l’exercici 2013.
L’IBI urbà, aquest és el gran impost, el que dóna de llarg una recaptació més
gran per l’Ajuntament, preveiem recaptar 5.519.898 euros, una mica més que
enguany, que han estat, previsiblement seran 5.504.000 euros.
Després el següent impost directe, després de l’IBI urbà, amb més repercussió
en els ingressos és l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, l’impost de
circulació,  preveiem una lleugera disminució en la recaptació,  passaríem de
1.240.000 euros a 1.200.000 euros.
Seguidament tenim les plusvàlues, és a dir l’impost sobre l’increment del valor
dels  terrenys  de  naturalesa  urbana,  aquí  també  preveiem  un  lleuger,  cert
descens, de 900.000 euros passaríem a recaptar 735.000 euros 
I  l’IAE,  l’impost  d’Activitats  Econòmiques  preveiem  un  lleuger  augment,
passaríem de 460.000 euros a 518.000 euros.
Això evidentment estem parlant de previsions d’ingressos.

Tornem a la despesa, voldria destacar l’evolució de la despesa en conceptes
socials. En aquesta gràfica veiem que en tres exercicis, es a dir, en relació amb
el  pressupost  2011,  el  pressupost  2014 haurà augmentat  la  despesa social
aproximadament en el 80%, per tant, en tres anys hem augmentat en un 80%
la despesa social en el nostre Ajuntament, concretament de 2011 al 2012 vam
augmentar un 11%, de 2012 a 2013 vam augmentar un 11% també, i de 2013 a
2014, aquí fem un gran salt, augmentem un 57% la despesa social.

Pel que fa a les inversions el 2014 pujaran 3.656.193 euros. Com es finançaran
aquestes inversions? Doncs bé, el 41% preveiem que vinguin de subvencions,
estem parlant de la Llei de Barris, que és un programa que com sabeu el fem
amb col·laboració de la Generalitat, que el tenim vigent des de fa uns anys i
que també el seguirem executant en els propers anys i la resta, un 59%, seran
préstecs,  per  tant,  un  endeutament  que  anirem  a  buscar  a  les  entitats
financeres.
Comparant  el  finançament  de  les  inversions  del  pressupost  vigent  amb  el
pressupost  de  l’any  vinent,  veiem  que  les  subvencions  preveiem  que
disminueixin una mica amb relació amb aquest any. Els préstecs augmentaran
sensiblement en relació amb el 2013. Les quotes urbanístiques de Can Valls
desapareix  del  pressupost  2014  pels  motius  que  ja  he  explicat  i  les
contribucions especials també desapareixen. El 2013 hi havia les contribucions
especials de Pi i Margall, aquesta és una obra no executada, però com que és
una  obra  que  ja  hem  començat  el  tràmit  amb  el  projecte  etc.  surt  en  el
pressupost 2013 però no es repeteix en el pressupost 2014, però això no vol dir
que no la fem, igual que el nou pont,  que és una obra que apareixia en el
pressupost 2013, que encara no s’ha executat, que no torna a sortir en el 2014
perquè ja hi ha consignació pressupostaria a les inversions del 2013.
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Si comparem les despeses amb interessos i amortitzacions a préstec preveiem
en el 2014 fer una despesa inferior en interessos, també pel motiu que ja he
explicat abans, passaríem de 391.500 euros a 238.946 euros.
I pel que fa a l’amortització del deute estaríem amortitzant durant l’any 2014
una mica més que durant l’any 2013, concretament 1.548.381 euros, per tant,
estem amortitzant una quantitat important del deute que té l’Ajuntament.
Quin  és  aquest  estat  del  deute?  Quin  és  el  total  del  deute?  Doncs  bé,
acabarem l’any amb un deute viu de 7.965.042 euros i preveiem que a finals de
2014 haurem augmentat l’endeutament, perquè com veurem ara hi  ha unes
inversions  importants  que  cal  dur  a  terme,  bona  part  a  través  de  nou
endeutament. Passarem a tenir un endeutament de 9.183.236 euros cosa que
en  termes  relatius,  en  termes  percentuals  vol  dir  passar  del  48%  del
endeutament al 55%. Estem, malgrat aquest augment de 7 punts, estem molt
lluny del límit legal que es  situa en el 75%, que és un límit que fa pocs anys es
sobrepassava de llarg, que els darrers anys hem anat reduint, també perquè
els  darrers  anys  havíem  frenat  el  ritme  inversor  i  aquest  any  reduïm  la
tendència, invertim més, per tant ens endeutem una mica més, però continuem
estant molt per sota, 20 punts per sota del límit legal d’endeutament. 
Pel que fa al deute que preveiem tenir viu a finals de l’any vinent, el 92% seran
préstecs a llarg termini, bàsicament préstecs bancaris i el 8%, 688.920’50 euros
seran deutes ajornats amb tercers, aquí bàsicament hi ha expropiacions que
s’executaran l’any que ve, però s’aniran pagant en els propers exercicis i també
hi ha un “leesing” per canvi d’enllumenat en diferents sectors del municipi.
Com  que  és  un  endeutament  que  s’anirà  també  eixugant  en  els  propers
exercicis i no és un endeutament bancari estrictament, doncs això entra dintre
de la categoria de deutes ajornats amb tercers.

Pel que fa a les inversions que preveiem a l’any vinent, vull destacar la més
important en termes quantitatius, que és l’aparcament, l’aparcament a la zona
de l’antic sindicat que ja hem anat explicant, preveiem que farem una inversió
de 2.100.000 euros, la meitat de la qual vindrà finançada per Llei de Barris i
l’altra meitat a través d’endeutament, a través de préstec. 
Aquesta és una obra que preveiem, si tot va bé, començar a finals de l’any
vinent, abans hem de fer tot una colla de passos, que de fet ja fa temps que els
estem fent,  s’han  de fer  modificacions  de planejament,  s’ha  de  redactar  el
projecte i encara passaran uns quants mesos.

La segona inversió més destacable en termes quantitatius és la finalització del
passeig  de  la  riera,  això  serien  les  dues  primeres  files  d’aquest  quadre,
accessibilitat al passeig de la riera, això és fer accessible aquest passeig per
persones amb mobilitat  reduïda,  sobretot  pel  que fa  a la  plaça del  Molí  de
l’Esclop, que actualment no és accessible, aquest projecte inclou la instal·lació
d’un ascensor  al  costat  de l'actual  pont  de Can Rius i  la  finalització  també
l’aconseguirem a través de la restauració del pont Romànic que durem a terme
un cop haguem acabat el nou pont, i per tant el pont que estem fent servir ara
ja no s’hagi de fer servir pel trànsit rodat i per tant es pugui restaurar aquesta
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important joia patrimonial que tenim i també es pugui inserir en el recorregut
per a vianants que és el passeig de la riera.

La resta de inversions les comentaré molt ràpidament, hi ha uns 100.000 euros
previstos  per  millorar  l’eficiència  energètica  de  determinats  equipaments
municipals, aquí també hi ha un 50% de finançament de Llei de Barris, tindríem
les  expropiacions  relacionades  amb  l’aparcament,  tindríem  millores
d’enllumenat que hem anat executant tots aquests darrers anys, el 2014 per un
total de 50.000 euros, millores d’espais públics 100.000 euros, aquesta també
és una partida que surt cada any; executarem un pla d’accessibilitat enfocat a
la mobilitat cap a les escoles, amb camins escolars 25.000 euros; continuarem
la  campanya  d’asfaltats,  invertirem 120.000  euros  l’any  que  ve;  millores  al
cementiri  municipal  per  valor  de  5.000  euros;  mobiliari  per  esdeveniments
8.000 euros, totes aquestes partides surten cada any; rec hortes, farem una
inversió per millorar el rec a la zona de les hortes per 22.000 euros; mobiliari
urbà 9.000 euros; maquinària i estris en espais públics de 3.000 euros; projecte
d’estudis i direccions d’obra per 40.000 euros; per augmentar i renovar el fons
bibliogràfic de la biblioteca 9.000 euros; millores equipaments esportius 45.000
euros; millores equipaments educatius 50.000 euros; equipament policial 8.000
euros;  senyalització  de  trànsit  8.000  euros;  senyalització  informativa  4.000
euros;  adequació  d’immobles  municipals,  a  diferents  immobles,  40.623’49
euros  mobiliari  equipaments  municipals  8.500  euros;  material  inventariable
10.600  euros;  instal·lacions  de  quadres  fixes,  per  tant  electricitat  per
esdeveniments,  5.500  euros;  millores  en  els  horts  domèstics  a  la  Torre
Marimon 12.000 euros; inversió en determinats elements del patrimoni festiu
local  6.000  euros;  millores  al  jutjat  de  pau  de  1.500  euros;  renovació  de
maquinari informàtic per valor de 32.275 euros; programari informàtic, noves
llicències  50.705  euros  i  desenvolupament  d’aplicacions  per  mòbils  18.000
euros.
Això  farà  un  total  de  3.656.192’77  euros,  per  tant,  resumint  presentem un
pressupost de 20.000.000 d’euros. És un pressupost que dóna un impuls a les
inversions, a part de les inversions que contenen, de les inversions més grans
quan a quantitat que conté aquest pressupost 2014. Caldrà afegir les inversions
que arrossegarem del pressupost 2013 que bàsicament és el nou pont sobre la
riera i la reurbanització d'un tram de Pi i Margall i també la creació de nous
espais per cotxes, nous aparcaments. 
Per tant impuls a les inversions després d’un parell d’anys que hem reduït el
ritme.  I  també vull  destacar,  pel  que fa a despesa social,  com hem vist  en
aquella diapositiva una prioritat clara per la despesa social, no pot ser d’altra
manera en aquests moments. Vull destacar la xifra que aquest any augmentem
un 57% les partides de despesa social i en total en tres anys, els darrers tres
anys haurem augmentat aquesta partida en un 80%.
Ara quedem a la vostra disposició per respondre preguntes, dubtes, etc.”
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Pren la paraula el senyor Olóndriz:
“Gràcies,  felicitats,  felicitats  per  la  presentació,  felicitats  també  per  la
disponibilitat i disposició del regidor d’hisenda a reunir-se amb nosaltres i ha
tractar  els  temes  dels  pressupostos,  però  un  cop  jo  he  anat  mirant  els
pressupostos m’he trobat com sempre, que estàvem comparant els números de
un any amb els números d’un altre, però que no eren realment els números de
l’any anterior,  perquè els números pressupostats no sabem el que ens hem
gastat exactament, però sobretot, sobretot el que em dono compte és que el
que estem fent és comparant números. 
Clar que cada número està en una partida, cada número està en una inversió o
en un altre destí, però només estem comparant números. Per què? Perquè ens
veiem tres cops l’any, per parlar de pressupostos, ens veiem un ple a l’any per
parlar dels pressupostos tal com toca, i ens manca alguna cosa, que no és que
us manqui a vosaltres, perquè sou vosaltres ara. Jo crec que és una tradició
gairebé de Caldes, els equips de govern fan i desfan, i quan ho tenen fet ho
presenten a l’oposició que s’hi oposa o no s’hi oposa, però no hi ha un treball
conjunt durant tot l’any que ens facilitaria, per exemple, saber aquest augment
de despesa social  a quins programes concrets van destinats,  ens permetria
incidir en la nostra opinió, no la nostra decisió, perquè cadascú té el paper que
té en l’enfoc d’aquests programes. 
Ja dic, no és un retret que us faig a vosaltres, perquè és segurament la tradició
del nostre poble, potser vosaltres una mica més, això sí, també ho he de dir,
no? Però en altres pobles treballen d’una altra manera, perquè tenen una altra
tradició, una altra manera de fer. Jo per això invoco la possibilitat que un any a
part  de comparar  números estiguem comparant  programes i  puguem fer-ho
durant tot l’any per arribar als pressupostos amb un coneixement global més de
tots plegats. Amb això et donaràs compte que la responsabilitat no us la poso
només a vosaltres, és conjunta, no? Tant d’uns com dels altres, tant els d’ara
com els d’abans.
Pel que fa al pressupost vull felicitar el fet que s’augmenti la despesa social així
en genèric, haurem d’estar atents de quins són els programes que portareu a
terme i anar-los veient, no, diríem aprovant o estant-hi d’acord durant l’any.

En  el  capítol  de  les  demandes  que  vaig  fer  des  del  meu  grup,  que  eren
bàsicament a part d’estudiar-me totes les partides que vaig poder, eren dues.
Una era recuperar de cop el 0’7% de cooperació internacional, crec que és una
assignatura que teniu pendent, que és només una qüestió de voluntat política,
sí que heu augmentat una mica el percentatge, però crec que era obligatori
augmentar-lo del tot. Suposo que em contestareu, em contestareu i hem direu
els vostres arguments, si us plau no em digueu que traíeu de la cooperació
internacional per la cooperació dels de casa, no em digueu alguna cosa que
s’assembli a “primer els de casa” que ho voleu fer en dos anys i ja em dono per
satisfet.
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També us vaig fer una proposta d’avançar en els pressupostos participatius,
des  de  la  més  agosarada  proposta  que  era  posar  els  pressupostos  a  la
consideració de la població, cosa que tots estàvem d’acord que de cop potser
seria temerari. Temerari perquè no estem acostumats, no ho hem fet mai, ni
nosaltres,  ni  la  població,  però  vaig  fer  diverses  propostes  de  limitar-nos  al
pressupost d’inversions, a unes quantes inversions, finalment heu fet un pas en
aquest sentit que he de reconèixer i, per tant, així ho dic, però només amb una
inversió que ja decidirem. Bé, perfecta, ens quedem amb això, ho aplaudeixo.
El  que  cal  ara  és  veure  com serà  aquest  procés  participatiu,  que  no  ens
perdem amb infraestructures, amb projectes, amb contractacions de tècnics i
després la població tingui dos dies per decidir, o no, la inversió.
De totes maneres és un pas endavant que aplaudeixo.

Llàstima  perquè  en  el  capítol  d’inversions,  que  veig  que  són  forces  i  molt
positives  i  necessàries,  inclús  podria  arribar  a  dir  que  totes  són  positives  i
necessàries, però com sabeu n’hi ha algunes que jo no comparteixo en la seva
oportunitat  i  altres o les mateixes  potser que no comparteixo en la  manera
d’haver arribat aquestes inversions. Inversions sobretot d’infraestructures que
hipotecaran per bé o per malament el futur de Caldes. Hipotecaran el sentit de
que si fem una cosa, no en podrem fer una altra i trobo a faltar a part de la
decisió  final  de  la  població,  un  període  de  reflexió  sobre  l’impacte  de
determinades obres en el casc urbà, en els seus diferents aspectes, des dels
socials, els de mobilitat, etc. Potser el que trobo a faltar és un més llarg estudi
comú compartit i publicat. Segurament vosaltres l’heu fet, i heu fet el que heu
cregut. Fixeu-vos també que no estic dient que no estigueu legitimats per fer-
ho, estic tornant a allò que deia al principi, tenim una manera de fer, que a mi
després de tants anys de veure números i comparar un pressupost amb un
altre i depèn de a quin lloc de la taula estic assegut et fixes amb unes coses o
amb unes altres, les defenses d’una manera o d’una altra, potser ens hauríem
d’implicar més tots plegats, no solament els regidors de l’oposició sinó també la
població en general.
Per tot  això,  malgrat  hi  ha inversions que jo no les posaria,  malgrat que el
pressupost jo només sé el que sé, no puc votar a favor d’aquest pressupost,
però tampoc puc votar en contra. No vull votar en contra d’aquest pressupost i
el meu vot serà l’abstenció, gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt  bé,  gràcies,  acumularem  totes  les  intervencions  dels  membres  de
l’oposició. Senyora Romano.”
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Pren la paraula la senyora Romano:
“Gràcies, bé, d’entrada vull  felicitar-lo per l’augment de la partida social  que
caldrà vigilar o mirar o controlar a veure com revertim aquest augment, que
arribi  realment  a  totes  les famílies que ho necessiten al  nostre poble,  però
tindria una pregunta sobre el capítol 1 de despesa de personal. M’agradaria
que  m’expliquessin  quins  criteris  fan  servir  a  l’hora  de  donar  de  baixa  les
vacants, o no, que tenim a la plantilla, es a dir, hi ha vacants que sí que les
tenim, que hi ha partida pressupostaria, que paguem un sou, però que no està
ocupada, però per una altra banda hi ha vacants que les hem donat de baixa.
M’agradaria saber quin és aquest criteri. 
Per  exemple,  tenim  una  vacant  que  ens  diu  que  és  el  de  notificador,  i  el
notificador sí que existeix, llavors entenc que hi hagi els diners aquí, no? 
Hi  ha  una  altra  vacant  que  és  el  senyor  que  ha  estat  fins  ara  al  Padró
d’habitants, encara el tenim en el pressupost del pròxim any i en canvi no hi ha
la plaça de la persona que està ocupant la plaça del Padró, aquí no surt.    
Llavors tenim una altra vacant, administració de Medi Ambient, ens agradaria
saber  quins  són  aquests  criteris.  Perquè  clar,  si  nosaltres  traiem aquestes
vacants que no estan ocupades però si les pressupostem, la partida de capítol
1 encara baixaria més. 
És a dir, està previst que durant l’any s’omplin aquestes vacants? O no? O quin
és el criteri que es pren des de regidoria per posar-les?
El tema d’inversions també és una mica complicat perquè el senyor alcalde ens
diu que hi ha inversions que venen de 2013, per tant els diners són de 2013,
però n’hi ha que sí, que les pressupostem el 2013 i ara un altre cop, es a dir, hi
ha una partida d’inversions que ben bé no sé què és. No sé si és que el senyor
regidor, el senyor Vicenç ens va dir que la modificarien, que és la rehabilitació
del centre cultural de Can Rius, que té una partida de 2.294.000 euros, però
aquí  no  surt  la  partida  del  pont,  com ha  dit  l’alcalde,  que  com que  ve  de
l’anterior,  doncs  quins  són  els  criteris  perquè  algunes  sí  les  sumem?,  i  en
aquesta ja hem gastat diners, tot i que el 50% d’aquesta partida ens l’envia la
Diputació i l’altre 50% la paga l’Ajuntament, ja s’ha gastat uns diners i no hi
haurà suficients diners per l’obra que volen fer a canvi d’aquesta.
I més que res això, que ens expliqués una mica que si nosaltres comptem les
inversions que farem de 2013 que encara arrosseguem més les d’aquestes,
estem comptant uns 10.000.000 d’inversió? Si no ens equivoquem.
I em sembla que no em quedava res més, és això, el meu vot serà l’abstenció
però entenc que els pressupostos són prou difícils d’entendre per a la gent que
no estem acostumats. 
Jo voldria saber quins criteris es fan servir  per posar en el  pressupost que
aprovem avui, inversions de 2013? O no? Perquè n’hi ha que sí que les posem
i n’hi  ha que no. M’agradaria que m’expliquessin quins són aquests criteris,
gràcies.”
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Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, més intervencions, senyora Coll.”

Pren la paraula la senyora Coll:
“Bé, gràcies, bon vespre, en tot cas, tot i que serà repetitiu, sí que vull agrair la
predisposició  que  ha  tingut  el  regidor  en  vers  els  equips  de  l’oposició  per
explicar i facilitar dades, en aquest sentit em reitero amb el que s’ha comentat.
Sempre les dades les tenen més cap al final, suposo que també és el propi
treball intern del govern en poder-les disposar o no disposar, però sí que és
veritat que hem tingut l’oportunitat de parlar-ne, no? 
I  també  se’ns  va  demanar  que  féssim  propostes  que  creuéssim  que  eren
importants que volguéssim que es recollissin al pressupost 2014.
En aquest  sentit  des del  grup municipal  Socialista  no varem voler  entrar la
partida, el cèntim i tal, varem voler-nos centrar en cinc principals propostes que
varem traslladar a l’equip de govern. Aquestes cinc propostes es centraven, per
una banda en l’eliminació de barreres en altres barris que no s’havia actuat fins
ara, barreres arquitectòniques d’accés en voreres, en edificis que tenen l’accés
dificultós. Una altra de les propostes que varem traslladar era que es reflectís
en  el  pressupost  2014  la  moció  que  varem  aprovar  en  l’anterior  Ple
d'urbanització  dels  accessos  de  l’escola  Montbui.  Aquest  és  un  acord  que
varem prendre per unanimitat i per tant semblava que era relativament fàcil que
es pogués recollir en aquests pressupostos.
Varem sol·licitar que hi hagués una partida específica de mesures d’urgència
respecte  al  tema  d’habitatge,  que  facilités  el  manteniment  de  l’habitatge  a
aquelles persones que tenen dificultats o bé per pagar la hipoteca o bé per
pagar el lloguer, i que no estaven dintre dels supòsits que recull actualment les
ajudes d’habitatge de la Generalitat i que aquesta patida pogués servir.
També ajuts per l’accés a l’habitatge, aquelles persones que ja han perdut o
han patit un desnonament, majoritàriament ara els desnonaments que hi ha són
de  lloguer.  Em sembla  que  al  voltant  del  85% dels  desnonaments  que  es
produeixen a Catalunya, no són hipotecaris sinó per causes d’impagament del
lloguer.  Doncs  que  també  facilitessin  l’accés  a  l’habitatge  perquè  les
immobiliàries o els particulars que lloguen habitatges, sol·liciten que es pagui
un  mes  per  avançat,  més  el  de  fiança,  doncs  una  família  que  no  té  una
capacitat adquisitiva important té dificultat per accedir, que es preveies això en
concret i aquesta possibilitat de convocatòries, no? 

També varem sol·licitar que es reflectís en el pressupost que s’incorporés un
pla  d’ocupació  local  extraordinari  municipal,  independentment  dels  plans de
ocupació que es puguin convocar per part de la Generalitat. Altres ajuntaments
ho han fet com a mesura d’urgència extraordinària per la situació que estem
visquen,  és  cert  que hi  ha  diverses convocatòries,  que l’Ajuntament  es  pot
acollir a través de treballs als barris a la possibilitat de contractació com a pla
d’ocupació o de formació. També els plans extraordinaris de formació que han
sortit enguany, o fins i tot els de perceptors de la renda mínima d’inserció que
també a través del Consell Comarcal l’ajuntament hi pot accedir, però tot i així,
el grau d’atur i les dificultats de les famílies són molt altes i demanàvem aquest

22



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

extra de 100.000 euros per impulsar la política d’ocupació directa a través de la
contractació d’aquests plans d’ocupació extraordinaris municipals.

I la cinquena proposta que varem traslladar a l’equip de govern que era la que
ha  repetit  el  company  d’Iniciativa,  que  es  reflectís  el  0’7%  en  temes  de
cooperació. Que aquest retrocés que s’havia fet en una qüestió que no és una
cosa s’hagi inventat a Caldes sinó que va més enllà de nosaltres en el que
havíem arribat a tenir el 0’7% en cooperació i el 0’3% en cultura de la Pau que
era pràcticament l’1% que és l’ideal màxim que es tenia, doncs com a mínim,
com a mínim mantinguéssim el 0’7 que és ja diguem el mínim del mínim, no? 
I que malgrat ens havien dit en altres ocasions que la situació era difícil, com
que  és  un  percentatge  s’adequa  precisament  a  situacions  difícils,  fluctua
d’acord amb la situació que viu el municipi, no? 
Varem passar aquestes propostes que creiem que eren les bàsiques perquè
nosaltres  poguéssim  donar  suport  al  pressupost  d'aquest  Ajuntament,
independentment  que  no  hi  hagués  cap  cosa  contra  la  que  estiguéssim
absolutament oposats, ens semblava que això era viable. 
De  les  propostes  que  hem  passat,  respecte  al  tema  de  barreres
arquitectòniques ens van dir  que es preveia una segona fase, no està molt
concretada, però se’ns ha assegurat que hi és, no sé si afecta novament al
mateix barri sobre el que s’està intervenint, o pot afectar altres barris sobre els
que  no  s’ha  fet  actuacions  en  els  darrers  anys?  Perquè  n’hi  ha  molts  i
precisament tenen moltes dificultats en temes de barreres arquitectòniques. 

Respecte a la urbanització de l’accés a l’escola Montbui no està reflectit en el
pressupost. Ens van voler explicar què era allò dels camins escolars, però no hi
ha el projecte d’obra, ni l’obra concreta. Era un acord de Ple que per tant es
podia haver reflectit com a tal, com inversió concreta. Camins escolars pot ser
considerar dibuixar petjades al terra per on han de seguir els nens, no? Això no
sabem què és?
La partida extraordinària en temes d’accés i manteniment de l’habitatge, no hi
és.
El pla d’ocupació, el regidor ens va dir que hi ha previst els diners però amb el
ingrés corresponent de la Generalitat, per tant, no hi ha una partida pròpia de
pla d’ocupació local extraordinari municipal.
I com s’ha dit abans no s’ha incorporat o no s’ha previst la partida del 0’7% de
cooperació internacional, no? 
Nosaltres  dèiem  que  eren  com  cinc,  únicament  cinc,  línies  bàsiques  que
demanàvem  que  s’incorporessin.  No  volíem  entrar  en  detalls  a  200.000
propostes. Allà posa un euro aquí treu un euro, sinó a un àmbits molt concrets,
un tema de la situació que estem visquen respecte a l’habitatge, molt concret. 
Una  altra  qüestió  molt  concreta  és  amb el  tema d’ocupació.  Facilitar  plans
d’ocupació perquè a més, malgrat això, potser a curt termini no resolt massa
cosa, però sí que facilita que la gent un cop acabat aquest pla pugui accedir a
altres prestacions vinculades a la Seguretat Social  o vinculades a la Renda
Activa d’Inserció o vinculades a un subsidi. 
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Per tant, aquelles persones que han perdut altres ajuts o altres prestacions,
aquestes cotitzacions l’ajuden en el seu futur o en la seva jubilació. Per tant era
una  manera  de  recolzar  més  aquestes  famílies  que  estan  passant-ho
malament.
La urbanització a l’escola, dóna resposta a la moció aprovada, que tampoc està
recollida, el tema de mobilitat i eliminació de barreres arquitectòniques quan a
una qüestió de justícia social  i  el  tema del  0’7 de cooperació que va en la
mateixa línia, no? 
Per tant al no veure reflectides, no podem donar suport al pressupost, gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt bé, gràcies, senyora Taulats.”

Pren la paraula la senyora Taulats:
“Molt bé, gràcies, jo crec que aquest any,  entre els agraïments, que no són
només per quedar bé, i les exposicions, el que reflecteixen és que aquest any
ha hagut un exercici de maduració pel que fa a la manera en què afrontem el
pressupost i com el portem a debat en el Ple de l’Ajuntament. 
Evidentment  s’haurien  de  millorar  moltes  coses,  però  ens  ha  semblat  molt
interessant  una  aproximació  de  grans  números  i  evolucions  i  no  entrar  en
aquest  detall  de partides i  partidetes,  sobretot  tenint  en compte que al  final
tampoc tenim la realitat del que s’ha executat. Per tant, és un exercici difícil de
fer i molt tècnic. Al final, segurament, els qui han d’assegurar que s’està gastant
allò que s’havia previst originalment són vostès, que són els que gestionen i
governen l’Ajuntament diàriament.
I  després  hi  ha  hagut  l’aproximació  què  ens  agradaria  a  nosaltres  que  hi
hagués en el pressupost, no? Crec que tot i que no totes les coses han estat
recollides, se n'ha pogut parlar. A més a més, crec que en aquest sentit felicito
també al grup Socialista perquè ha fet un exercici exhaustiu per fer aportacions,
fonamentades  en  relació  amb el  pressupost.  És  una  cosa  que  també  s’ha
d’agrair, i que en la majoria dels casos nosaltres també recolzem.

Si anem a la part primera, la primera aproximació pel que fa als grans números,
hauríem de dir que contradiuen lleugerament la presentació que s’ha fet, que a
més  a  més  a  estat  molt  aclaridora,  però  sí  tenim  algunes  discrepàncies.
Nosaltres també, si haguéssim sabut que hi havia cine, haguéssim presentat
els gràfics que havíem preparat, però clar aquí així tan petitonets no veieu res.
Ens els guardem aquí per nosaltres i us creureu el que us diguem. No, de fet
els repartim si voleu. 
Nosaltres hem intentat fer un exercici perquè me’n recordo que quan vam estar
debaten  les  ordenances,  vam  dir:  “bé,  i  tot  això  que  aprovarem  amb  què
repercutirà en el pressupost?” I vareu dir: “bé, això ja ho parlarem quan parlem
del pressupost”. Nosaltres hem fet un exercici del que volia dir això, i hem vist
que per primer cop en aquests tres anys sencers de legislatura els ingressos
per impostos, taxes, els directes, els preus públics, estan per sota del que són
les  despeses  corrents,  que  no  venen  suportades  per  les  transferències
corrents. 
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És  a  dir,  les  despeses  de  personal,  les  despeses  de  béns  i  serveis  i  les
despeses financeres estan per sobre del que recaptem fruit d’aquest debat que
vam tenir sobre les ordenances etc. 
Simultàniament, només ho diem a tall de veure i entendre la repercussió que
això  podria tenir pressupostàriament en el futur. No és que estigui mal fet ni
molt menys, però també veiem i és l’altre part que no acabem de compartir a la
presentació que s’ha fet, que si traiem les contribucions especials i les quotes
urbanístiques dels  dos últims exercicis  2012 i  2013,  realment  el  pressupost
d'inversions quedava molt reduït, però també quedava molt reduïda l’aportació
que feia l’Ajuntament, perquè el pes més gran de la gran partida d'inversió,
justament eren aquestes quotes urbanístiques i contribucions especials. 
Per  tant,  aquest  any,  invertirem més i  a  més  a  més  el  pes  que  haurà  de
suportar l’Ajuntament en relació amb aquesta inversió, també serà superior al
pressupostat en exercicis anteriors.  En aquest sentit  seria important,  perquè
creiem  que  és  un  exercici  d’equilibris  rellevant,  que  justament  aquestes
inversions com deia també el senyor Olóndriz, realment estiméssim molt, que
és el que volem i que realment això és el que dóna resposta a les prioritats i les
necessitats de la ciutadania. Perquè veiem que estem amb un equilibri  una
mica arriscat, no arriscat en el sentit econòmic, sinó arriscat de no afinar a que
aquestes inversions, que són importants realment, s’ajustin i siguin les que ens
permetran també tenir retorn, perquè al final si es fa un aparcament, també del
que  es  tracta  és  de  dinamitzar  i  contribuir  a  la  dinamització  de  l’activitat
econòmica del  poble.  Amb lo qual  també això té un benefici  pel  que fa als
ingressos.
Només  volíem fer  aquesta  matisació  perquè  creiem que  amb  els  números
només no acabava de quedar clar en la presentació que s’ha fet una miqueta
amb la visió que nosaltres teníem d’aquesta evolució d’aquests tres exercicis.

Pel que fa a les inversions, que és segurament la manera més visible de fer
política i de posar sobre la taula de la ciutadania quines són les seves prioritats,
hem de dir que compartim que aquest any sigui la primera inversió d'aquest
aparcament, perquè a més a més no és una necessitat nova, sinó que és una
necessitat que fa molts anys que existeix. El problema és que com s’hi arriba,
no? Que aquí estem una mica també d’acord amb altres regidors i amb altres
comentaris que s’han fet. 
Per una banda estem d’acord que es canviï  el  destí  d’aquells recursos que
venien de la Llei de Barris cap a aquest projecte, però clar, el que hem fet és
donar la mateixa quantitat, llavors nosaltres voldríem saber i estar segurs que
el projecte aquest que a més a més s’executarà a finals de 2014 val els diners
que aquí diu, perquè realment ens podíem equivocar. 
També creiem que no és només important decidir quan val i què paga cadascú
i si ens endeutarem més o menys, sinó valorar si aquesta inversió és bona o
dolenta també en funció de com es gestionarà, perquè també això és un tema
molt important i és cal com que encara no n’hem parlat. 
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Quina és la participació que tindran els comerciants en la decisió de com es
gestiona? Quin tipus de places hi  hauran? Quins descomptes hi  hauran per
dinamitzar el comerç?. Ens semblava que només posar una partida amb un
nom aparcament i  posar uns números és insuficient per avaluar les bondats
d’aquesta inversió que en el seu titular compartim el 100%.
Vostès també han fet  esment de les altres partides d'inversió,  pel  que fa a
l’ordre quantitatiu, parlaven de la restauració del pont Romànic. Hi havia una
partida que ens va semblar que era on podíem encabir, a veure si això acaba
passant? I podíem encabir alguna de les demandes que feia el grup Socialista i
també alguna de les demandes que fèiem nosaltres, que són les inversions per
la campanya d’asfaltat que no és una xifra despreciable, són 120.000 euros i el
que hem anat veien en aquests anys de desacceleració econòmica per bé o
per mal és que alguns dels plans parcials que estaven previstos que haurien de
contribuir a la urbanització de determinades zones que han anat deteriorant-se
al  llarg dels  anys  i  no  han tingut  cap tipus  d'inversió  a l’espera d’aquestes
inversions,  que  segurament  no  es  faran  en  els  propers  anys.  Doncs  bé,
aquestes que inclou la  moció que vam aprovar  per unanimitat,  o també un
reclam que fem des del grup municipal de Convergència i Unió des del primer
dia, que és el tema del carrer Bigues, perquè a més a més no està amb un
estat lamentable, sinó que a més a més també és una via de molta circulació i
considerem que a més a més pot suposa uns certs riscos. A més a més, hem
de  pensar  que  el  nou  pont  també  ens  donarà  una  mobilitat  diferent  i  pot
repercutir en aquest carrer. Per tant, valdria la pena quan fem un plantejament
d'inversió, tenir una visió més àmplia i més global. Creiem que caldria tenir-se
en compte. 
Per tant, reiterem la petició que ja vam fer en aquesta part de la reunió de la
Comissió Informativa on vam reiterar la importància de revisar, ja no només el
carrer Bigues, sinó tots aquells carrers que no estiguin en condicions i que es
puguin veure  afectats  per  un canvi  de mobilitat,  degut  al  pont  que s’ha de
construir.
I més enllà d’això, no teníem cap cosa més a dir. Sí que és important el que
dèiem, que en aquesta inversió rellevant que és l’aparcament, puguem tenir
més incògnites “despejades” com es diu matemàticament, que puguem saber
com es gestionarà i realment quin serà el cost i no només el cost de la inversió,
sinó  també  no  sabem  exactament  si  tots  els  terrenys  afectats  ja  estan
expropiats? Sí, no? Quants en queden?. 
En tot  cas,  i  com a punt  final  de  cara  a  propers  exercicis,  creiem que les
inversions  s’haurien  de  treballar  amb  una  visió  més  plurianual,  també
considerem encertat que en el pressupost corrent en l'apartat de despeses de
béns i serveis hi hagi el projecte de fer un pla estratègic a deu anys, entenem
que pel que ens van explicar, de 2015 a 2025, justament aquest pla estratègic
ha de ser la base d’aquesta visió plurianual de les inversions, hauria de ser-ho.
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I  aprofito, tot i que estem parlant de pressupostos, per demanar que aquest
projecte del Pla Estratègic sigui un projecte de tots, perquè si és un projecte a
deu anys, vol dir que com a mínim es farà en una legislatura i s’aplicarà en
dues i mitja. 

Per tant, nosaltres no tenim per què ser-hi, però les persones que vinguin al
darrera, tots, i  la ciutadania òbviament s’han de sentir còmodes amb aquest
gran projecte que vostès volen plantejar. Moltes gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt  bé,  gràcies  per  les  seves  intervencions,  jo  faré  alguns  comentaris  i
després  passaré  la  paraula  a  la  resta  de  regidors  perquè complementin  la
resposta o la exposició en aquest torn.
Ha sortit el comentari genèric per part del senyor Olóndriz, també de la senyora
Taulats,  de  quina  reflexió  hi  ha  al  darrera  de  les  inversions?  o  al  darrera
d’aquest pressupost? La reflexió, la priorització, el fet de posar determinades
actuacions i no d’altres, sorgeix de diferents llocs, en primer lloc sorgeix de sis
anys de govern, sorgeix de coses que hem anat fent, sorgeix d'una planificació
que en molts casos està relacionada, en molts casos, no en tots, però en molts
casos sí,  amb la  Llei  de  Barris,  amb un quadre  plurianual  d'inversions que
anem executant.  Per  tant,  neix  del  que  ja  hem fet  i  del  que  ja  hem anat
analitzant i tirant endavant, i neix del nostre programa electoral.
Tenim un compromís davant la ciutadania, manifestem quan ens presentem a
les  eleccions i  els  partits  que governem doncs hem de mirar  de fer  tot  el
possible  per  tirar  endavant  el  nostre  programa  electoral  i  les  principals
actuacions que estem tirant endavant en aquesta legislatura estan contingudes
en el nostre programa electoral.
Enllaço aquesta reflexió amb una cosa que m’he deixat  de dir,  però que la
senyora Taulats ja se m’ha avançat, que és que aquest pressupost precisament
preveu un pla estratègic que anomenem provisionalment, a l’espera que això
pugui  canviar  Pla Estratègic Horitzó  2025 que té com a objectiu  reflexionar
conjuntament, no només els partits que estem aquí representats, sinó tothom
que hi vulgui, tota la ciutadania que vulgui fer-ho, conjuntament amb nosaltres,
sobre quin és el futur que volem pel nostre municipi en els propers 10 anys. 
I això no té per què implicar una revisió profunda del Pla General, de fet no
toca, de fet el Pla General vigent encara té molt de recorregut i queden moltes
coses per desenvolupar, però entenem que és una ocasió, després d’aquests
anys de dura crisi econòmica. No sé si quan tinguem el pla enllestit, ja haurem
deixat  enrere aquesta crisi,  o no? Segurament del  tot  no ho haurem deixat
enrere, però potser de la visió que podem tenir de com ha de ser el nostre
poble i quins són els reptes que tenim de futur? Segurament és la mateixa ara,
després de sis anys, gairebé de sis anys de crisi econòmica, que la que podíem
tenir a principis d’aquest segle. I per tant crec que la reflexió sobre el nostre
municipi s’ha d’actualitzar amb base al que hem fet, amb base al que no hem
fet  i  amb  base  del  que  ens  hauria  fet  replantejar  i  repensar  aquesta  crisi
econòmica i també el moment que viu el nostre país. 
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Poden  canviar  moltes  coses a  nivell  nacional,  esperem que canviïn  moltes
coses, el nostre poble té alguna cosa a dir-hi, té moltes coses a dir-hi, formem
part  d’aquest  país,  es  pot  obrir  una  nova  etapa  de  més  il·lusió  i  de  més
esperança per aquest país, que pot coincidir aquesta construcció d’aquest nou
país,  d’aquest  estat  independent  pot  coincidir  amb  aquest  període  que
proposem nosaltres de vigència del Pla Estratègic 2015-2025, i per tant aquest
també és un element que hauríem de tenir en compte en aquesta reflexió. 
Per  tant,  estan  convidats,  evidentment,  a  participar  en  aquesta  reflexió,  no
tenim encara el disseny del procés participatiu, però sí que tenim clar que això
volem que sigui una reflexió el màxim de conjunta per una banda i també si pot
ser el màxim de compartida.
Ha  sortit  també  en  diverses  intervencions  la  qüestió  de  la  cooperació  al
desenvolupament, és cert, no estem al 0’7, estem al 0’55%. Jo vull dir que el
0’55% de la despesa corrent del nostre pressupost són 52.500 euros, es a dir,
durant l’any 2014 dedicarem 52.500 euros a la cooperació, podem discutir molt
llargament si això és molt poc, suficient o insuficient? 
És més, la majoria de partides que hi ha en el nostre pressupost, vull recordar
també que qui va aconseguir, qui va arribar per primera vegada al 0’7% per
cooperació va ser un govern encapçalat per Esquerra Republicana, ens varem
veure obligats a retallar,  no aquesta partida,  no,  moltes,  moltes partides de
despesa  del  pressupost,  sobretot  en  el  període  2011-2012,  el  nostre
compromís va ser que aniríem recuperant de mica en mica aquest 0’7%, de fet
el pressupost 2013 estàvem al 0’45 i el 2014 passem al 0’55 i, per tant, estem
en el camí d’acomplir allò que ens varem comprometre. 
També  els  pregunto,  els  demano  que  mirin  quants  diners  es  gasten  per
cooperació  en  desenvolupament  avui,  pobles  com el  nostre.  A  veure  si  en
trobem gaires que dediquin aquesta quantitat que dediquem nosaltres. Saben
la  reducció  dràstica,  per  no  dir  bestia,  que  han  fet  altres  administracions
d’aquestes partides, el govern Espanyol, la Generalitat de Catalunya i nosaltres
estem al 0’55%, ens estem acostant al 0’7.
Altres  qüestions  que  han  anat  sortint,  la  senyora  Romano  es  preguntava
realment quantes inversions, quina és la xifra d'inversions? És aquesta que l’hi
he  donat,  3.656.193.  Em  sembla  que  vostè  s’ha  equivocat  de  quadre  de
inversions, estava mirant el quadre plurianual de la Llei de Barris. En aquest
quadre plurianual, que també forma part del pressupost, hi surt Can Rius, hi
surt  tot  el  Pla  d'intervenció  integral  en  el  nucli  antic,  però  aquest  no  és  el
quadre  d'inversions  de  2014,  el  quadre  d'inversions  2014  és  el  que  hem
projectat i que puja aquesta quantitat.
S’ha parlat també que aquestes inversions no inclouen el projecte que havíem
aprovat, o la idea que havíem aprovat en la moció del darrer ple de millorar els
accessos  a  l’escola  Montbui,  això  ja  ho  varem  explicar  a  la  Comissió
Informativa la setmana passada. Aquest és un accés que està en un sector
urbanístic, que té una junta de compensació, que, per tant, s’ha de parlar amb
ells, potser s’haurà de negociar amb ells, hem de veure com ho fem, i per tant
mentre no tinguem clar això, hem cregut convenient de moment que no surti
reflectit en el pressupost.
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Altres  qüestions  demanaré  que  les  vagin  responen  la  resta  de  regidors.
Comencem per les qüestions relacionades amb el capítol 1, senyor Personat.”

Pren la paraula el senyor Personat:
“Gràcies senyor Jordi. Senyora Romano, o sigui les raons per donar de baixa o
altes o pressupostar les places és realment, per donar de baixa és que no es
necessiti,  que  no  sigui  necessària  i  que  en  principi  no  sigui,  a  part  de
necessària, que no sigui de prevista cobertura. 
Quan el que vostè ha dit del responsable del cens, evidentment la plaça es
conserva, és una persona que per desgràcia està amb una llarga infermetat,
però  encara  va  passant  revisions  i,  per  tant,  no  és  probable,  però  no  és
impossible que algun dia li puguin donar l’alta i hagi de tornar. Ja dic, no és
gens provable,  però  tampoc  és  impossible,  perquè si  va  passant  revisions,
nosaltres hem de mantenir aquesta plaça. 
I referent al que diu vostè que la plaça de l’auxiliar no hi és, la tercera pàgina,
l'última, si mira vostè la quarta, no la tercera pàgina última, la quarta persona
és la plaça de la persona que està ocupant actualment la plaça de responsable
del cens, però també hem pressupostat la plaça d’aquesta senyora. Perquè
l’hem pressupostada?  Perquè si  passa  alguna cosa  d’aquestes,  tinguem la
plaça per  poder  cobrir.  I  l’hi  he dit  que no hi  era? Doncs la tercera pàgina
última, és com l’informe de l’altra vegada. Està apuntat la tercera pàgina, sí,
apareix i desapareix, evidentment, miri la tercera pàgina última i un, dos, tres, la
quarta persona, la quarta persona, ja l’ha trobat? D'acord, com deia que no hi
era, ha aparegut, perfecte.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt bé, senyor Mauri.”

Pren la paraula el senyor Mauri:
“Gràcies senyor alcalde, bona nit a tothom, els comentaris que ha fet la senyora
Montserrat  Coll  sobre  la  partida  del  tema  dels  camins,  dels  accessos  del
Montbui, d’acord.
Llavors la senyora Taulats ha dit sobre el tema de fer un estudi de mobilitat pel
tema del pont nou, per com afectaria al carrer Bigues. En principi el pont no ha
de donar que passin més cotxes,  perquè els serveis que es donen a l’altre
banda de la riera, són exactament els mateixos. O sigui, no hi hauran ni més
cotxes ni menys cotxes que abans, això és el que ens diuen els tècnics que fan
estudis -que vostè a vegades diu que no li agrada que es facin estudis, però
aquest estudi diu que no ha d'haver-hi més cotxes, perquè els serveis que es
donen a l’altra banda de la riera són els mateixos-.
I el carrer Bigues estem estudiant quina manera de reparació podem fer. És
evident que reparar un carrer i no resoldre l’enllaç amb la C-59, que és super
perillós, tampoc té gaire sentit i amb Carreteres des que vaig estar en aquest
govern tinc entès que amb governs anteriors ja s’estava treballant molt perquè
aquell  enllaç  es  resolgui  d’una manera  més segura,  amb una rotonda o  la
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manera que creguin els tècnics amb els seus pertinents estudis i que ens diguin
com s’ha de resoldre allò, gràcies.”

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

Pren la paraula el senyor Pineda:
“Moltes gràcies, bona nit. Vull comentar que la cooperació al desenvolupament
com a poble ens dóna un valor afegit, per això hi destinem ni més ni menys que
58.340 euros en el conjunt de la regidoria i 52.500 euros a la cooperació en el
desenvolupament. Ho ha dit el senyor alcalde. Pot parlar amb els ajuntaments
del  nostre  voltant,  pot  parlar  amb  el  Fons  Català  de  Cooperació  en  el
Desenvolupament,  pot  parlar  amb  l’Agència  Catalana  de  Cooperació  al
desenvolupament i veuran que a Caldes no estem gens malament, per tant,
aquests  58.340  euros  no  són  gens  despreciables.  Seguirem  finançant
actuacions de cooperació al desenvolupament, igual que ho hem estat fent des
de l’inici  d’aquesta legislatura i  ja  saben,  tenen el  nostre compromís d’anar
recuperant progressivament el 0’7 i el mantenim. 
Sobre les partides de Serveis Socials i de Benestar Social, vull comentar que
aquests  pressupostos  tenen  un  marcat  accent  social  que  ens  permetran
impulsar polítiques públiques molt interessants, que tenen molt a veure amb
allò que es va presentar a la taula de solidaritat, cooperació, drets humans, que
era aquell informe de la pobresa que deia que com a poble estàvem responent
d’una forma efectiva a les principals urgències socials que se’ns plantejaven.
Què vull dir amb això? Que hem de continuar treballant perquè sempre hi ha
casos puntuals molt greus, molt urgents, hem de seguir-hi treballant i aquests
pressupostos i l’augment de les partides socials ens permetran poder fer-ho.
Respecte a algunes de les consideracions que feia el grup Socialista, sobretot
marcava  cinc  prioritats,  una  d’elles  era  en  referència  a  l’habitatge  i  els
desnonaments, amb això li comento que aquests 100.000 euros que tindrem a
la partida d’atenció social, que representen el doble respecte a l’any passat,
una partida que l’any anterior, els pressupostos de 2013 ja es va veure molt
incrementada.  Aquests  100.000  euros  permetran  el  que  li  comentaré  ara
mateix,  que és que el  dilluns que ve ens veurem amb el  Degà del  Col·legi
d’Advocats  de  Granollers  -entitat  amb  qui  fem  el  servei  de  mediació
hipotecària-, també el fem amb Cáritas i també ataquem problemes de lloguer.

El servei de mediació hipotecària ens està funcionant molt  bé per combatre
precisament els desnonaments i per això doblarem l’any que ve les hores de
mediació hipotecària i oferirem un servei més que molts ajuntaments del nostre
voltant no tenen i des d’aquí podem recomanar que l’utilitzin perquè funciona,
perquè s’aconsegueixen coses, perquè evitem desnonaments. 
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Quan a les ajudes d’habitatge comentava primer de tot que s’hauria d’ajudar
més a les persones que hagin perdut l’habitatge, aquest servei de mediació
hipotecària ho serà, però també des de les partides d’atenció social intentarem
fer front a una demanda com l’emancipació dels joves i la busca d’habitatge
dels joves i també una demanda que li ha fet des de ja fa bastant temps que és
algun tipus de bonificació per les famílies monoparentals. 
Aquestes demandes les intentarem concretar properament, hi estem treballant
la manera de com fem unes bases d'una convocatòria pública per  ajuts de
lloguer. Estem planejant i treballant-ho i molt aviat esperem poder tenir noves
notícies, i estarem encantats de comunica’ls-hi. 
Per tant aquests 100.000  euros de la partida d’Atenció Social ens permetran
fer front a una d’aquestes demandes que vostè plantejava, perquè la situació
així ens ho demana.
També  farem  front,  oferirem  dintre  de  les  ajudes  des  del  departament  de
Serveis  Socials,  al  pagament  de  factures  d’IBI  i  de  deixalles,  cosa que no
s’havia fet ara. Factures que tenen molts usuaris pendent de pagar ja que els hi
costa fer front. Per tant també farem un esforç més al doblar aquesta partida.
Pagarem  factures  d’IBI  i  de  deixalles  de  la  mateixa  manera  que  paguem
factures  de  llum  i  d’aigua,  com  ha  comentat  abans  el  company  Vicenç
Personat.
Comentar també quan a les partides de Benestar Social que les beques a les
escoles  augmenten un 40%, partides  que es  veuen molt  beneficiades amb
aquest pressupost i que permetrà d’una forma molt més efectiva fer cara i fer
front a la crisi, gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, pel que fa als Plans d’Ocupació Local que també la senyora Coll deia
que havia sigut una proposta seva, efectivament ens ho havien proposat però
vull dir-li que vostè ja sap que estem tirant endavant plans d’ocupació amb ajut
d’altres administracions, però que beneficien a persones del nostre municipi.
No hem posat en el pressupost un pla d’ocupació local 100% perquè ara en
tenim en marxa un i ben aviat posarem en marxa un altre -si em deixo alguna
cosa  Pilar  ho  afegeixes-,  però  és  probable  que  tirem  endavant  un  pla
d’ocupació local propi per l’any vinent, perquè avui, precisament avui crec que
la  Diputació  de  Barcelona  ha  aprovat  un  ajuts,  diferents  línies  d’ajuts  pels
municipis. Si no recordo malament quatre línies d’ajuts, i n’hi ha una que és per
subvencionar  plans  d’ocupació  locals.  Si  no  recordo  malament  al  nostre
municipi li pertoquen uns 82.000 euros per tirar endavant això, entre el 2013
-el 2013 ja no som a temps, tenint en compte que ho han aprovat avui- i el
2014. 

Per tant és molt probable que el 2014 tirem endavant un pla d’ocupació local
propi, però insisteixo que estem fent grans esforços per tirar endavant plans
d’ocupació  local,  que  encara  que  no  siguin  finançats  al  100%,  però  al
pressupost  municipal  sí  que tenen una part  important  de finançament local.
Senyora Aznar.”
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Pren la paraula la senyora Aznar:
“Hola  bona  nit,  m’agradaria  afegir  també,  una  mica  que  tinguessin  la
consciència que el servei està treballant al 150-200-300%. Ahir ens va plegar
una  tècnica  que  estava  contractada  per  la  Llei  de  Barris,  ara  s’havia  de
convertir  amb  una  ODL  i  ens  ho  han  denegat,  o  sigui  ahir  va  plegar  una
persona i  estem treballant  o sigui,  al  límit,  al  límit,  suposo que com moltes
àrees.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt  bé,  per  part  nostre  creiem  que  hem  anat  contestant  les  preguntes
concretes que han anat sortint, hi ha alguna altra qüestió? Senyora Taulats, no,
fem l’ordre de costum. Senyor Olóndriz.”

Pren la paraula el senyor Olóndriz:
“Bé només dos comentaris, un comentari, sobre el 0’7% parleu del compromís
d’arribar-hi  però jo només us vull  recordar que el compromís que tenim tots
plegats, la societat i les administracions és d'estar al 0’7. El 0’7% no és una
qüestió numèrica de comparar-nos si nosaltres més que els del costat, si som
dels  que  més  o  dels  que  menys,  tant  de  bo  tothom  prengués  el  mateix
compromís  i  estigués al  mateix  nivell  o  superior,  no? Per  tant,  tampoc vull
entrar en un debat sobre si som més o menys que altres. És una qüestió de
compromís, una voluntat política que podríem tirar endavant i no tirem.
I el comentari una mica així a tall del que es parlava del pont, de si passaran
més cotxes o no, hi ha una teoria no escrita que diu que la quantitat de cotxes
que passa per una carretera tendeix indefectiblement al col·lapse si no hi ha
mesures correctores. Si fem una carretera més ample indefectiblement, encara
que no hi  hagi  res al  altre  cantó,  hi  passaran més cotxes.  Em sembla que
potser sí que està escrita aquesta teoria, no? Però bé, potser hauríem de tenir
alguna mesura correctora en aquest sentit.”

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

Pren la paraula la senyora Coll:
“Bé, només fer una observació, respecte al tema de l’increment de les partides,
i  que ja  vinc  fent  no en el  pressupost  normalment,  sinó  quan aprovem els
comptes generals i és que no és suficient en posar partides molt elevades sinó
que s’han d’executar els diners que hi ha previstos i això us ho vinc repetint
perquè precisament en les partides socials cada any l’execució no és del 100%
sinó molt més baixa, no? Llavors demano que aquesta previsió que s'arribin a
executar i els diners que arribin a les famílies. No només que ho treballem al
pressupost, gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Ara sí, senyora Taulats.”
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Pren la paraula la senyora Taulats:
“Gràcies, no, ja m’ha anat bé que l’ordre fos aquest perquè així també li puc
agrair al senyor Olóndriz que ell s’hi hagi interceptat una mica el tema del pont,
però jo afegiria una altra cosa. No per afegir polèmica en aquest tema, sinó per
afegir justament la necessitat de valorar-ho, no és el mateix passar per un lloc
en  el  qual  no  es  circula  simultàniament  en  els  dos  sentits,  que  sí  circular
simultàniament en els dos sentits. Perquè d’alguna manera el pont fa de tap i
evita que els carrers que hi arriben es circuli amb major velocitat i es creuïn
tants cotxes en els dos sentits simultàniament. I aquest és el risc dels carrers
que estan al voltant del pont, que la major viabilitat que se li dóna al pont, es
trasllada amb taca d’oli cap el seu voltant. Jo no posava en dubte si passaran
més cotxes o menys, sinó l’impacte d'una velocitat de doble sentit diferent a la
que hi ha hagut fins ara, en forma de taca d’oli cap al seu voltant, i com que cap
el voltant -i  vostès en són conscients,  perquè hem parlat en alguna reunió-,
realment els carrers que hi ha són molt estrets, es circula en doble sentit, a més
a més donen accés a  llocs  molt  importants,  emblemàtics  i  necessaris  com
serveis escolars, com també el propi Ajuntament, com també el casc històric,
per tant, són llocs de pas important, però bé, això és anecdòtic perquè a més
en podem continuar parlant.
Nosaltres hem trobat a faltar alguna resposta per part del regidor d'Hisenda en
relació amb la primera reflexió que hem fet sobre una visió més global de les
dades. En tot cas sí podem fer una pregunta molt explícita, perquè entenc que
si no contesta és perquè deu estar tranquil, per tant la pregunta explícita seria
si tenint en compte que la previsió d'ingressos fixes o corrents és inferior a les
despeses corrents i que l’esforç inversor que farà l’Ajuntament en relació amb
el conjunt de les inversions també serà major, quin és el pla de seguiment i de
control que es farà del pressupost anual per poder revisar i modificar coses i
evitar-nos  arribar  a  final  d’any  amb  una  situació  que  no  sigui  sostenible?
Gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, abans de passar la paraula al regidor d'hisenda vull fer un comentari
sobre el pont. El criteri per fer el pont, no és fer-lo més maco o menys, més
bonic o menys, tot i que intentarem que quedi bonic, no és fer els carrils més
amples o menys, el criteri és la seguretat, i ho he dit moltes vegades, dintre del
casc urbà és el punt més insegur que tenim i, per tant, jo com alcalde em veig
obligat a posar-hi remei. 
Jo també entenc que si visquéssim en un món ideal, segurament faríem el pont
en un altre lloc o en faríem un altre, o en faríem dos o tres, ves a saber, no?
Però hi ha el que hi ha, tenim el que tenim i sobre la taula hi tenim un problema
greu,  greu de seguretat.  I  em sembla que tots  vostès  en són perfectament
conscients, a més a més, vull comentar que en relació amb la reflexió que feia
la senyora Taulats de que són carrers estrets els que van a parar al pont, que
no és el mateix que hi hagi un sentit de circulació que dos, és que el projecte
inclou ressalts, inclou mesures de pacificació del transit. 
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No fem només el pont, lliurem els accessos per les dues bandes, les voreres,
retirem una part del mur de l’aparcament que deixa un espai per la vorera, per
tant, ja prenem mesures perquè la circulació sigui segura en el pont, però que
la circulació de vianants també sigui segura abans, després i durant el trajecte
del pont. Senyor marañés.”

Pren la paraula el senyor Marañés:
“Bon  vespre,  de  fet  partim  d’una  base  sòlida  per  presentar  aquests
pressupostos  i  som  conscients  que  l’Ajuntament  assumeix  la  gran  part
d'inversió, però la base és prou sòlida com per assumir-la. 
El control del pressupost és un control continu, de fet portem des que estic jo,
fa dos anys que el control s’ha fet contínuament.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt bé, doncs si no hi ha més qüestions a comentar? Passem a la votació del 
pressupost 2014.”              

  
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per  majoria absoluta dels presents
[10 vots favorables dels membres del grup municipal d’ERC (10); 5 abstencions
de CIU (3); del PPC (1) i d’ICV-EUiA (1) i 2 vots en contra del PSC (2)],

             
         ACORDA:

   
Identificació de l’expedient 

Expedient  núm.  83/2013  de  Serveis  Econòmics  relatiu  a  l’aprovació  del
pressupost municipal corresponent a l’exercici de 2014.

DICTAMEN

Antecedents 

S’ha procedit a l’elaboració del Pressupost General Municipal per l’exercici de
2014, segons els crèdits d’ingressos i despeses concedits, estant d’acord amb
les obligacions previstes i els recursos establerts.

L’esmentat  Pressupost  General  per  l’exercici  de  2014  l’integren  els
pressupostos següents:

1.- Pressupost de la pròpia Entitat
2.- Pressupostos Societats Mercantils dependents:

a) Gestió Municipal de Serveis, S.A.  (GMSSA)
b) Caldes Habitatge, SL 
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Fonaments de dret

- Articles 162 al 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

-  Articles 2 al 23 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril.

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

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

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

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

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

- 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.

-  Llei 2/2012, de pressupostos generals de l’Estat per l’any 2012.

- Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril,  sobre procediments de tutela financera
dels ens locals.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer.  Aprovar  inicialment  el  Pressupost  General  Municipal  i  les  Bases
d’Execució del Pressupost de l’Ajuntament de Caldes de Montbui per l’exercici
econòmic de 2014, desglossats en els Pressupostos següents:
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1.- PRESSUPOST DE L’ENTITAT.

                      Estat d’ingressos

     Capítol I    -  Impostos Directes ....................................   8.200.897,74 €
     Capítol II   -  Impostos Indirectes  .................................      200.000,00 €
     Capítol III  -  Taxes, preus públics i altres ingressos.....   3.469.999,31 € 
     Capítol IV  -  Transferències corrents ...........................   4.347.995,92 €
     Capítol V   -  Ingressos Patrimonials.............................        74.086,56 €
     Capítol VII -  Transferències de capital ........................    1.551.677,47 €
     Capítol IX  -  Passius financers ....................................     2.173.948,13 €

TOTAL INGRESSOS ..............................................   20.018.605,13 €
     
Estat de despeses            

     Capítol I    -  Despeses de personal .............................   7.218.390,22 €
     Capítol II   -  Despeses corrents en  béns i serveis ......   6.428.459,36 €
     Capítol III  -  Despeses financeres ...............................      238.946,41  €
     Capítol IV  - Transferències corrents ............................      858.802,62 €
     Capítol VI  -  Inversions reals ........................................   3.656.192,77 €
     Capítol VII -  Transferències de capital  ........................        69.432,83 €
     Capítol IX  -  Passius financers .....................................   1.548.380,92 €

    TOTAL DESPESES .............................................. 20.018.605,13 €

2.- PRESSUPOSTOS SOCIETATS MERCANTILS DEPENDENTS:

     2.1.- GESTIÓ MUNICIPAL DE SERVEIS, S.A.  (GMSSA)
               

     Estat d’ingressos   ....................................................... 1.590.726,48 €  
     Estat de despeses ....................................................... 1.590.726,48 €

      2.2.- CALDES HABITATGE, SL 

     Estat d’ingressos   ........................................................          2.300,00 €
     Estat de despeses ........................................................          2.300,00 €
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3.- PRESSUPOST CONSOLIDAT 

Total ingressos  .......................................................     21.438.292,54 €
Total despeses  .......................................................     21.438.292,54 €

Segon.  Aprovar  inicialment  les  plantilles  de  personal  que  es  detallen  al
Pressupost.

Tercer.  Exposar  al  públic  el  Pressupost  General  per  l’any  2014,  les  Bases
d’Execució  i  les  plantilles  de  personal  mitjançant  publicació  d’edicte  en  el
Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la Casa Consistorial
per  espai  de  15  dies  hàbils,  a  efectes  de  possibles  reclamacions  segons
estableix l’article 169 del Text  Refós de la Llei  Reguladora de les Hisendes
Locals. Aquest acord es considera definitiu si no es produeixen reclamacions
en contra durant el termini d'exposició pública, i entrarà en vigor en l'exercici al
qual es refereix.

Quart.  Remetre  còpia  del  Pressupost  General  a  la  Delegació  del  Ministeri
d’Economia i  Hisenda i  a la Direcció General  de l’Administració Local  de la
Generalitat  de  Catalunya,  un  cop  finalitzades  totes  les  actuacions  i  tràmits
establerts, d’acord amb allò que disposa l’article 169 de l’ esmentat text refós i
l’Ordre  HAP/2105/2012,  d’1  d’octubre,  per  la  que  es  desenvolupen  les
obligacions  de  subministrament  d’informació  previstes  a  la  Llei  Orgànica
4/2012, de 28 de setembre, que modifica la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

S'incorpora com a annex I el quadre d'inversions del Pressupost General de
l'Ajuntament per l'exercici 2014.
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Annex I
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6.  APROVAR  L’ACORD  SOBRE  L’AVANÇAMENT  DE  LA  PART
PROPORCIONAL DE LA PAGA EXTRA DE 12/2012.

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:
“Molt bé, gràcies, hi ha intervencions sobre aquest punt? senyora Taulats.”

Pren la paraula la senyora Taulats:
“Sí, només volíem dir per confirmar el nostre vot a favor, que encara que alguns
dels fonaments que hi ha en l'informe parlen de sentències que malauradament
han estat recorregudes per l’Estat Espanyol, igualment votarem a favor tot i que
no siguin fermes les sentències, perquè també es tracta del mateix tipus de
govern  i  de  visió  que va  recorre  l’Estatut  o  recorre  els  pressupostos  de la
Generalitat en perjudici dels ciutadans. I com que creiem que no s’ha d’anar en
contra dels ciutadans sinó a favor i en aquest sentit a favor dels treballadors
públics. Votarem a favor, gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt bé, gràcies, doncs passem a la votació.”
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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  de  Recursos  Humans,  relatiu  a  l’avançament  als  empleats  de
l’Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui,  de  la  part  devengada  de  la  paga
extraordinària del mes de desembre de l’any 2012.

DICTAMEN

Antecedents 

I. Vist l’acord el ple municipal de data 27 de setembre de 2012, pel qual es va
aprovar la no disponibilitat dels crèdits de l'estat de despeses per a l'exercici de
2012, d'acord amb la Llei d'Estabilitat Pressupostària 20/2012, en relació amb
la paga extra o equivalent a percebre en el mes de desembre, en execució del
que es preveia al Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol de mesures per
garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, que establia
al seu article 2, que el personal del sector públic veuria reduïdes les seves
retribucions  en  les  quanties  que  els  correspongués  percebre  al  mes  de
desembre,  com a  conseqüència  de  la  supressió  de  la  paga  extraordinària,
incloent-hi  tots  els  conceptes  retributius.  Aquesta  mesura  afectava  a  tot  el
personal  d’aquest  Ajuntament,  ja  que  l’única  excepció  prevista  es  per  qui
cobressin per jornada complerta, exclosos incentius al rendiment, una quantitat
inferior  en  còmput  anual  a  1,5  vegades  el  salari  mínim  interprofessional
establert  en  el  Reial  Decret  1888/2011,  de  30  de  desembre.  Essent  que
aquesta  norma  tenia  caràcter  bàsic,  tal  com es  preveu  al  seu  apartat  7,  i
modifica l’Estatut dels Treballadors i l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 

II. Atès que davant la impugnació jurisdiccional de l’aplicació per les diferents
Administracions Públiques, de l’efectivitat del Reial Decret Llei 20/2012, de 13
de  juliol,  els  òrgans  jurisdiccionals,  en  un  criteri  unànime  tant  en  l’ordre
jurisdiccional contenciós administratiu, pels empleats públics sotmesos al règim
funcionarial, com en l’ordre jurisdiccional social, pels empleats públics

sotmesos al règim laboral, han determinat que l’aplicació del Reial Decret Llei
20/2012, de 13 de juliol, d’acord amb els principis constitucionals de legalitat i
de seguretat jurídica, s’ha d’efectuar a partir de la seva entrada en vigor, que
d’acord  amb  la  seva  Disposició  Final  15,  era  al  dia  següent  de  la  seva
publicació al BOE, i per tant, a partir del dia 15/7/2012 (doncs es va publicar el
14).  Entre les diferents sentències, totes elles fermes, en l’àmbit  contenciós
administratiu,  pel  funcionaris,  es  troben  la  del  Jutjats  contenciosos
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administratius  número  4  de  Palència  de  29  de  maig  de  2013  (la  primera
sentència  que  es  va  dictar  en  el  contenciós  administratiu),  respecte  a  la
Diputació Provincial; número 1 de Terol de 5 de juliol de 2013, respecte a la
Diputació General d’Aragó; número 4 d’Alacant d’11 de juliol de 2013, respecte
de l’Ajuntament de Novelda; número 1 de Saragossa, de 12 de setembre de
2013,  respecte  a  l’Ajuntament  de  Calatorao;  número  1  de  Ceuta  de 30 de
setembre de 2013, respecte a la Ciutat-Autònoma; número 10 de Sevilla d’11
de novembre de 2013, respecte a un Secretari de l’Administració de Justícia
(tenint en compte la normativa específica del personal  de l’Administració de
Justícia). En vàries d’aquestes sentències a més s’ha condemnat en costes a
l’Administració.  I  en  l’àmbit  social  pels  laborals,  han  estat  moltes  més  les
sentències dictades, també fermes i en la seva majoria per les Sales del social
dels Tribunals Superiors de Justícia, com les del de Catalunya, de 24 de juliol
de  2013  respecte  a  les  Universitats  Catalanes,  i  de  17 d’octubre  de 2013,
respecte  a  la  Generalitat,  que  a  més  es  motiva  en  la  d’altres  Tribunals  ja
dictades, en la jurisprudència Constitucional i la doctrina del Tribunal Suprem;
la del de Madrid de 22 d’abril de 2013, contra la Comunitat de Madrid; la del de
Castella-La-Manxa de 12 de novembre de 2013, contra la junta de Comunitats
de  Castella-La-Manxa.  En  tota  la  jurisprudència  citada,  i  motivada  en  la
normativa específica pels laborals i en la específica pel personal funcionari, es
declara el  reconeixement del  dret dels empleats públics a percebre la paga
extraordinària de desembre de 2012, en la part proporcional corresponent als
dies efectivament treballats entre el dia 1 de juny de 2012 i el dia 14 d juliol de
2012, que computen un total de 44 dies.

III. Atès que l’article 3.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim jurídic
de  les  Administracions  Públiques  i  procediment  Administratiu  comú,  preveu
com  a  principi  general  del  dret  que  han  de  respectar  les  Administracions
Públiques en la seva actuació, el de bona fe i confiança legítima, i vist que la
doctrina  consolidada  en  l’ordre  jurisdiccional  contenciós  administratiu,  inclòs
amb condemnes en costes a l’Administració, i  en l’ordre jurisdiccional social,
condueixen  a  que  l’administració,  per  tal  de  no  vulnerar  els  principis  de
confiança legítima i el de bona fe, en la seva actuació amb els professionals
municipals, que asseguren una actuació d’acord amb el principi de seguretat
jurídica, reconegui el dret dels empleats municipals que estaven en actiu entre
els dies 1 de juny i 14 de juliol del 2012, a percebre la paga extraordinària de
desembre de 2012, en la part proporcional corresponent als dies efectivament
treballats  entre  el  dia  1  de  juny de 2012  i  el  dia  14  d  juliol  de  2012,  que
computen un total de 44 dies.

IV. Atès que aplicant la jurisprudència consolidada en els àmbits jurisdiccionals
contenciós  administratiu  i  social,  l’Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui  no
incompleix l’obligació contemplada en l’article 2 del Reial Decret Llei 20/2012,
de 13 de juliol de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment
de la competitivitat, sinó que ho aplica a partir de la seva entrada en vigor, el 15
de  juliol  del  2012,  i  per  tant,  exerceix  l’efectivitat  de  la  seva  autonomia
municipal, que es materialitza en les potestats normativa i d’autoorganització,
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financera i de planificació, atribuïdes per l’article 4.1.a), b) i c) de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, de Bases de Règim Local.

V. Atès que la normativa que regula la meritació de la paga extraordinària, en el
supòsit dels empleats públics sotmesos a règim laboral s’estableix en l’article
31 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, que preveu una de les dues, en el
mes de desembre amb motiu del Nadal, i en relació a la meritació es reenvia al
conveni col·lectiu, essent que en el supòsit dels empleats públics sotmesos a
règim funcionarial, per aplicació supletòria del que es preveu pels funcionaris
de  l’Administració  General  de  l’Estat,  es  contempla  en  la  regulació  que
s’efectua  als  articles  33  i  34  de  la  Llei  33/1987,  de  23  de  desembre,  de
Pressupostos Generals de l’Estat per l’exercici 1988 (per remissió de l’article
26.Ú.b) de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat
per l’exercici 2012, remissió que es contempla a l’article 2.2 del Reial Decret
861/1986, de 25 d’abril, pel qual s’estableix el règim de les retribucions dels
funcionaris  de  l’Administració  Local,  que  preveu  que  “les  pagues
extraordinàries dels funcionaris de l’Estat es devengaran el dia 1 dels mesos
de juny i desembre, i amb referència a la situació i drets del funcionari en dites
dates”.

VI. Atès que l’Acord de Condicions de Treball Comunes dels empleats públics
de l’Ajuntament de Caldes de Montbui disposa en el seu article 20.4 que  “ les
pagues extraordinàries  es  meritaran semestralment,  de  l’1  de desembre de
l’any anterior al  31 de maig de l’actual  la de juny, i  de l’1 de juny al 30 de
novembre de l’exercici en curs la de desembre”. 

VII. Atès l’acord subscrit entre l’Ajuntament de Caldes de Montbui, la Junta de
Personal i el Comitè d’Empresa d’aquest Ajuntament, de data 19 de novembre
de 2013, que s’adjunta a l’expedient, i pel qual s’acorda que s’aboni a tot el
personal  de  l’Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui  l’avançament  de  la  part
proporcional  de  la  paga  extraordinària  de  desembre  de  2012,  meritada  a
l’entrada en vigor del Reial Decret-Llei 20/2012, de 13 de juliol, període que va
de  l’1  de  juny  de  2012  fins  al  dia  14  de  juliol  de  2012,  segons  acord  de
condicions vigent.

VIII.  Vist  l’informe de la  interventora,  el  qual  disposa que en el  pressupost
municipal de l’any 2013 hi ha suficient consignació pressupostària per fer front
a l’avançament de la part proporcional de la paga extraordinària del mes de
desembre de 2012.
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Fonaments de dret

Article  3.1 de la  Llei  30/1992,  de 26 de novembre de Règim jurídic  de  les
Administracions Públiques i procediment Administratiu comú.

Article 2 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol.

Article  20.4  de  l’Acord  de  Condicions  de  Treball  Comunes  dels  empleats
públics de l’Ajuntament de Caldes de Montbui

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer.  Abonar  a  tot  el  personal  de  l'Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui
l’avançament de la part proporcional de la paga extraordinària de desembre de
2012, meritada a I'entrada en vigor del Reial  Decret-Llei  20/2012, de 13 de
juliol, període que va del dia 1 de juny de 2012 fins al dia 14 de juliol de 2012,
segons acord de condicions vigent.

Segon. Aquest avançament s’abonarà als empleats que en el moment del seu
abonament estiguin en actiu a l’Ajuntament de Caldes de Montbui.

Tercer. Paralitzar el termini de prescripció sobre la resta de la paga, subjectant-
se al que pugui sentenciar el Tribunal Constitucional al respecte.

Quart.  En  el  cas  que  el  Tribunal  Constitucional  dictamini  en  contra  de
I'abonament de la part meritada de la paga extraordinària del mes de desembre
de  2012,  anant  en  contra  de  les  sentencies  esmentades  anteriorment,
l’Ajuntament  descomptarà  als  empleats  l’avançament  efectuat  de  la  part
proporcional de la paga extraordinària esmentada. Així mateix, i encara que no
hi hagi sentència del Tribunal Constitucional al respecte, l’Ajuntament també
descomptarà  l’avançament  abonat  a  aquells  empleats  que  causin  baixa  en
aquesta Corporació.
 
Cinquè. Publicar aquest acord al tauler d’edictes de l’Ajuntament de Caldes de
Montbui.
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7. APROVAR LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL PEL 2014.

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

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt bé, gràcies, hi ha intervencions? Sí? Senyora Taulats.”

Pren la paraula la senyora Taulats:
“Hem vist en l’informe que acompanya aquest document i no tenim res a dir
excepte un fet molt concret, que és la modificació de les retribucions de les
tasques dels llocs de treball següents: cap de la policia local, sotsinspector i
sergent. 
Entenem que la retribució d'aquestes places que s’ha valorat i que segurament
s’ha fet fruit d’un treball correcte i objectiu per part de la Comissió de Valoració,
però sí que voldríem fer esment una cosa, més enllà de si s’ha fet bé o no s’ha
fet bé, voldríem saber si aquesta comissió  ha tingut en compte quines són les
retribucions  d’aquests  perfils  professionals  en  altres  municipis  de  les
dimensions de Caldes de Montbui?
També voldríem saber, tenint en compte els llocs de treball que són i les altes
retribucions  que  es  reflecteixen,  si  és  oportú  malgrat  que  s’hagi  estat  fent,
aplicar en els pressupostos anuals una valoració de llocs de treball d’aquestes
característiques tenint en compte quina és la situació que hi ha en el conjunt de
la ciutadania on la majoria de persones justament no veuen incrementada la
seva retribució, sinó reduïda i que a més a més en alguns casos amb riscos
grans de no conservar la seva feina. 
Creiem  que  davant  de  la  situació  tan  desgraciada  que  hi  ha,  considerem
inapropiada aquesta valoració de llocs de treball. Faríem un esment particular
en aquest cas en concret perquè si més no, vista la situació i més enllà de la
objectivitat del procés de valoració, no ho considerem oportú, gràcies.”

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

Pren la paraula el senyor Personat:
“Gràcies  senyor  Solé.  La  Comissió  de  Valoració  evidentment  que  ha  fet
comparatives en altres municipis dels mateixos habitants que tenim nosaltres i
en altres municipis superiors.  Aquests sous van per sota de la mitjana dels
preus que estem pagant nosaltres a la nostra policia. 
I quan al preu o no, és una oferta, una proposta, és una proposta que ens va
fer els sindicats mateixos que nosaltres vam veure bastant ajustada.
Tinc aquí, li puc ensenyar després o no sé si l’ha vist o no, vostè, l’expedient, la
diferència de feina de la fitxa descriptiva que tenien amb la que tenen, i aquest
se  li  augmenta  bastant  més  la  responsabilitat  i  la  feina  que  estaven  fent
actualment.”
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Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, senyora Taulats.”

Pren la paraula la senyora Taulats:
“No, només volia dir que em sorprèn que un lloc de treball tan antic com el de la
policia, si m’ho permeten, i s’haurà de veure molt clarament la descripció del
lloc de treball evolucioni tan com perquè s’hagi de canviar les tasques que fan.
Si més no, resulta xocant perquè en molts llocs de treball  les feines canvien de
manera important per qüestions de context i d’entorn, aquí entenc que des del
moment que també hi ha presència dels Mossos d’Esquadre i una comissaria
dels  Mossos  d’Esquadre,  ens  agradaria  estar  molt  segurs  que  aquesta
delimitació de les tasques és realment coherent amb aquesta valoració de llocs
de treball, gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, si no hi ha més intervencions, 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)  i  7
abstencions de CIU (3); del PSC (2); del PPC (1) i d’ICV-EUiA (1)],

             
         ACORDA:

Identificació de l’expedient 

Expedient de Recursos Humans, d’aprovació de la Relació de Llocs de Treball
de l’Ajuntament de Caldes de Montbui per l’any 2014.

DICTAMEN

Antecedents 

I.  L’article 74 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril  de l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic  disposa  que  les  Administracions  Públiques  estructuraran  la  seva
organització mitjançat  les relacions de llocs de treball  o d’altres instruments
organitzatius similars que comprendran com a mínim, la denominació dels llocs,
els grups de classificació professional, els cossos o escales, en el seu cas, a
què  estiguin  adscrits,  els  sistemes  de  provisió  i  les  retribucions
complementàries. Aquests instruments seran públics. 

II. El cap d’àrea de Serveis Personals ha sol·licitat la inclusió, per a l’exercici
2014,  de les places següents:

a) Funcionaris interins per programes temporals:
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Una  plaça  de  responsable  del  Projecte  d’Integració  Cultural  de  Persones
Immigrades a Caldes de Montbui (Pla de Barris), professora i coordinadora de
l’Escola d’Adults.

Les  tasques  corresponents  a  aquest  lloc  de  treball  han  estat  executades
durant l’any 2013 mitjançant una contractació laboral de durada determinada
per obra o servei.

b) Personal laboral:

Una plaça de tècnic/a mitjà d’educació de suport.

III.  El  cap  de  la  Policia  Local,  ha  lliurat  les  noves  fitxes  descriptives
corresponents als llocs de treball  de cap de la Policia Local,  sotsinspector i
sergent.  Les fitxes descriptives corresponents a aquests llocs de treball  han
estat valorades per la Comissió de Valoració de Llocs de Treball, segons les
actes d’aquesta Comissió de data 17 d’octubre de 2013 i 5 de desembre de
2013, actes que s’adjunten a l’expedient, acordant les retribucions següents:

Cap de la policia local: 53.886,65.- € bruts anuals
Sotsinspector: 47.849,45.- € bruts anuals
Sergent: 43.256,44.- € bruts anuals

Als lloc pertanyents al Cos de la Policia Local no els és d’aplicació la Valoració
de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Caldes de Montbui.

Fonaments de dret

L’article 72 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic
disposa que “en el  marc de les seves competències d’autoorganització,  les
Administracions  Públiques  estructuraran  els  seus  recursos  humans  d’acord
amb les normes que regulen la selecció, la promoció professional, la mobilitat i
distribució de funcions i de conformitat amb lo previst en aquest capítol (Capítol
II).”

L’article  74  de  la  mateixa  Llei  7/2007,  de  12  d’abril,  disposa  que  “les
Administracions  Públiques  estructuraran  la  seva  organització  mitjançant  les
relacions de llocs de treball o d’altres instruments organitzatius similars, que
contindran, com a mínim, la denominació dels llocs, els grups de classificació
professional,  els cossos o escales, en el  seu cas, a que estan adscrits,  els
sistemes de provisió i les retribucions complementàries. 

L’Acord  de  Condicions  de  treball  dels  empleats  públics  de  l’Ajuntament  de
Caldes de Montbui disposa:

46



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

“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. 

L’article 22 de la Llei 17/2012, de 27 de desembre de Pressupostos Generals
de l’Estat pel 2013 disposa:

“Dos. En l’any 2013, les retribucions del personal al servei dels sector públic no
podrà experimentar cap increment respecte a les vigents a 31 de desembre de
2012,  en termes d’homogeneïtat  pels períodes de comparació,  tant  pel  que
respecta a efectius de personal, com a l’antiguitat del mateix, i sense tenir-se
en compte la reducció aprovada pel Reial Decret-Llei 20/2012, de 13 de juliol.
[...]

Quatre. La massa salarial del personal laboral, que no podrà incrementar-se el
2013, està integrada pel conjunt de les retribucions salarials i extrasalarials i les
despeses  d’acció  social  devengades  per  l’esmentat  personal  el  2012,  en
termes d’homogeneïtat per als dos períodes de comparació, tenint en compte
el que disposa l’apartat Dos d’aquest article.

[...]

Set. Lo disposat en els apartats anteriors ha d’entendre’s sens perjudici de les
adequacions  retributives  que,  amb  caràcter  singular  i  excepcional,  resultin
imprescindibles pel contingut dels llocs de treball, per la variació del nombre
d’efectius assignats a cada programa o pel grau de consecució dels objectius
fixats al mateix.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Aprovar la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Caldes de
Montbui  per  l’any  2014,  d’acord  amb  l’annex  1  que  acompanya  a  aquesta
proposta, incloent les modificacions següents:
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1. Es creen els llocs de treball següents:

a) Funcionaris interins per programes temporals

Una  plaça  de  responsable  del  Projecte  d’Integració  Cultural  de  Persones
Immigrades a Caldes de Montbui (Pla de Barris), professora i coordinadora de
l’Escola d’Adults.

b) Personal laboral

Una plaça de tècnic/a mitjà d’educació de suport

2. Es modifiquen les retribucions de les tasques dels llocs de treball següents,
les quals passen a ser:

Cap de la policia local: 53.886,65.- € bruts anuals
Sotsinspector: 47.849,45.- € bruts anuals
Sergent: 43.256,44.- € bruts anuals

Segon. Publicar la Relació de Llocs de Treball al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i trametre còpia a
l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació de la Generalitat de
Catalunya.

8. APROVAR  EL  PACTE  D’ESTABILITAT  ENTRE  L’AJUNTAMENT  DE
CALDES DE MONTBUI I ELS REPRESENTANTS DELS EMPLEATS.

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

No hi ha intervencions.

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  dels presents
[12 vots favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); del PPC
(1) i d’ICV-EUiA (1); i 5 abstencions de CIU (3) i del PSC (2)],

             
         ACORDA:
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Identificació de l’expedient 

Expedient de Recursos Humans, relatiu a l’aprovació de l’Acord de la reunió de
la Comissió de Seguiment entre els representants del personal de l’Ajuntament
de  Caldes  de  Montbui  (Comitè  d’Empresa  i  Junta  de  Personal)  i  els
representants de l’Ajuntament de Caldes de Montbui.

DICTAMEN

Antecedents 

I. Per decret d’alcaldia 208/2013, de 27 de febrer l’Ajuntament de Caldes de
Montbui va resoldre abonar el cinquanta per cent (50%) de les retribucions als
empleats  que  havien  tingut  absentisme  per  indisposicions,  d’acord  amb  la
disposició  trenta  vuitena  de  la  Llei  17/2012,  de  27  de  desembre,  de
pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2013, la qual disposa:

“Un. L’absència al treball per causa de malaltia o accident que no doni lloc a
una situació d’incapacitat  temporal,  per part  del  personal  al  que es refereix
l’article 9 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir
l’estabilitat pressupostària i de foment a la competitivitat, comportarà, l’aplicació
del descompte en nòmina previst per a la situació d’incapacitat temporal, en els
termes i condicions que estableixin respecte del seu personal cadascuna de les
Administracions Públiques.

Dos. D’acord amb el previst en l’apartat anterior, en el cas de l’Adminitració de
l’Estat, organismes i entitats de drert públic dependents de la mateixa i òrgans
constitucionals, el descompte al que es refereix l’apartat anterior no s’aplicarà
quan el  nombre de dies d’absència per malaltia o accident en l’any natural no
superi  la  xifra  que  s’estableixi  per  l’Ordre  del  Ministeri  d’Hisenda  i
Administracions Públiques i  amb els requisits i  condicions determinats en la
mateixa.

Tres. Des de l’entrada en vigor d’aquest precepte, se suspenen i queden sense
efecte els acords, pactes i convenis per al personal del seu àmbit d’aplicació
que continguin clàusules que s’oposin al seu contingut.”

II. L’article 9 del Reial Decret 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir
l’estabilitat pressupostària i de foment a la competitivitat ha disposat, respecte
del subsidi per incapacitat temporal dels empleats de l’Administració Pública,
que la prestació econòmica en la situació d’incapacitat temporal del personal al
servei de les Administracions Públiques, organismes i entitats dependents de
les mateixes serà la següent:
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Cada  administració  pública,  en  l’àmbit  de  les  seves  competències,  podrà
complementar les prestacions per percebi el personal funcionari inclòs en el
Règim General de la Seguretat Social i el personal laboral al seu servei en les
situacions d’incapacitat temporal, d’acord amb els límits següents:

1. Quan la situació d’incapacitat temporal derivi de contingències comunes,
durant  els  tres  primers  dies,  es  podrà  reconèixer  un  complement
retributiu  que  com  a  màxim  serà  del  cinquanta  per  cent  de  les
retribucions que es vinguessin percebent en el mes anterior al que es
causi la incapacitat. Des del dia quart fins el dia vintè, ambdós inclosos,
el  complement  que  es  pugui  sumar  a  la  prestació  econòmica
reconeguda per la Seguretat Social haurà de ser tal que, en cap cas,
sumades ambdues quantitats, se superi el setanta cinc per cent de les
retribucions  que  vinguessin  corresponent  a  dit  personal  en  el  mes
anterior al que es causi la incapacitat. A partir del vigèsim primer dia,
inclòs aquest, es podrà reconèixer una prestació equivalent al 100% de
les retribucions que es vinguessin percebent en el mes anterior al que
es causi la incapacitat.

2. Quan  la  situació  d’incapacitat  temporal  derivi  de  contingències
professionals, la prestació reconeguda per la Seguretat Social podrà ser
complementada, des del primer dia, fins a arribar com a màxim al cent
per cent de les retribucions que vinguessin corresponent a dit personal
en el mes anterior al que es causi la incapacitat.

[...]

Cada Administració Pública podrà determinar, respecte del seu personal, els
supòsits  què  amb  caràcter  excepcional  i  degudament  justificats  es  pugui
establir  un complement fins a arribar, com a màxim al cent per cent de les
retribucions que vinguessin gaudint en cada moment.  A aquests efectes, es
consideraran en tot cas degudament justificats els supòsits d’hospitalització i
intervenció quirúrgica.

[...]

7.  Així  mateix,  es  suspenen  els  Acords,  Pactes  i  Convenis  vigents  que
contradiguin el que disposa aquest article.

III. En el Ple de l’Ajuntament de 20 de desembre de 2012 es va aprovar l’acord
de  la  Mesa  General  de  Negociació  de  l’Empleat  Públic  de  l’Ajuntament  de
Caldes de Montbui sobre la prestació econòmica en la situació d’incapacitat
temporal, d’acord amb el que preveu el Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de
juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i del foment de la
competitivitat, acord que disposava el següent:
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“Primer.  Complementar  la  prestació  d’IT  per  contingències  comunes  del
personal  inclòs  en  l’àmbit  d’aplicació  de  l’Acord  de  Condicions  de  Treball
Comunes dels Empleats Públics de l’Ajuntament de Caldes de Montbui 2009-
2012, tant el sotmès al règim de la Seguretat Social com el sotmès, si es dona
el  cas,  a  un  règim  especial  de  mutualisme  administratiu,  amb  els  topalls
màxims permesos pel Reial Decret Llei 20/2012, d’acord amb el detall següent:

a) 3 primers dies d’IT: complement fins arribat al 50% de les retribucions
fixes i periòdiques percebudes durant el mes anterior al de la situació
d’IT.

b) Del 4t. al 20è. dia, ambdós inclosos: complement fins arribar al 75% de
les retribucions fixes i periòdiques percebudes durant el mes anterior al
de la situació d’IT.

c) A partir del 21è. dia i durant tot el període d’IT: complement fins arribar
al 100% de les retribucions fixes i periòdiques percebudes durant el mes
anterior al de la situació d’IT.

Segon.  Les prestacions que derivin  de les situacions d’Incapacitat  temporal
esmentades a continuació, es complementaran fins arribar a un 100% de les
retribucions fixes i periòdiques percebudes durant el mes anterior, durant tot el
període de durada de la incapacitat temporal:

• Les que es produeixin durant l’embaràs
• Les  que  vinguin  motivades  per  una  situació  de  violència  de  gènere,

acreditades d’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 1/2004, de 28
de desembre,

• Intervenció quirúrgica
• Hospitalització
• Malalties  greus.  S’entendrà  com  a  malaltia  greu  aquella  que  sigui

reconeguda  mitjançant  part  facultatiu  i  totes  aquelles  que  estiguin
reconegudes en el Reial Decret 1148/2011 de 29 de juliol

• Les baixes periòdiques per rebre tractaments de malalties greus (com
per exemple tractaments de càncer, etc.) 

Tercer. En el supòsit d’IT per contingències professionals es percebrà el 100%
de les retribucions durant tot el període d’IT.”

IV.  S’ha  acordat  entre  els  representants  dels  empleats  de  l’Ajuntament  de
Caldes de Montbui i els representants de l’Ajuntament de Caldes de Montbui,
segons acord de 10 de desembre que s’adjunta a l’expedient, les situacions en
les quals les baixes per incapacitat temporal no afectaran a l’import a percebre
per l’empleat a les pagues extraordinàries.
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V. En el Ple de 3 d’agost de 2012 es va aprovar la funcionarització de 44 llocs
de treball  de  la  Relació  de  Llocs  de  Treball  de  l’Ajuntament  de  Caldes de
Montbui, acord que es va aprovar definitivament en la sessió extraordinària del
Ple de l’Ajuntament de 8 de novembre de 2012.

VI. En data 26 de juliol de 2013, l’Ajuntament de Caldes de Montbui va lliurar al
Comitè d’Empresa una proposta de les bases reguladores per dur a terme els
processos  selectius  corresponents.  El  Comitè  d’Empresa  i  l’Ajuntament  de
Caldes de Montbui han acordat intentar consensuar les mateixes i tot seguit
consensuar el calendari del procés de funcionarització

Fonaments de dret

L’article 9 del Reial Decret 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir
l’estabilitat pressupostària i de foment a la competitivitat.

L’article 37.k) de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic.

Disposició addicional trenta vuitena de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de
pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2013.

Disposició transitòria segona de la Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut Bàsic
de l’Empleat Públic.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Aprovar  l’Acord de la reunió de la Comissió de Seguiment entre els
representants  del  personal  de  l’Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui  (Comitè
d’Empresa i Junta de Personal) i els representants de l’Ajuntament de Caldes
de Montbui, de 10 de desembre de 2013, que s’adjunta a l’expedient., quant al
pacte d’estabilitat, a les retribucions pels dies d’indisposició, repercussió de les
situacions  d’incapacitat  temporal  a  les  pagues  extraordinàries  i  respecte  al
procés de funcionarització de 44 llocs de treball d’aquest Ajuntament.

Segon. Enregistrar aquest acord al Departament de Treball de la Generalitat de
Catalunya, pel seu degut coneixement, constància i publicació.
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9.  DONAR  COMPTE  DEL  DECRET  D’ALCALDIA  NÚMERO  1363/2013,
DICTAT  EN  DATA  2  DE  DESEMBRE  DE  2013,  D’ORGANITZACIÓ  DEL
CARTIPÀS MUNICIPAL 2011-2015.

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: 
“Bé, és una reorganització que tots vostès ja coneixen arran del canvi amb la
incorporació del  senyor  Gallart  com a regidor  de Cultura substituint  en Pep
Gaspar. Hem aprofitat per fer altres canvis, atribuint competències de patrimoni
al regidor Isidre Pineda, traspassant les competències de participació ciutadana
que tenia a la regidora Pilar Aznar i assumint també competències. Només són
aquests els canvis, bàsicament canvis que afecten aquestes tres regidories.” 

En  conseqüència  el  Ple  de  l’Ajuntament  resta  assabentat de  la  Resolució
següent:         
   
Identificació de l’expedient 

Expedient  número SGGE201100056 de Serveis  Generals,  d’organització del
cartipàs municipal 2011-2015.

DICTAMEN

Antecedents 

I. En la sessió Plenària de l’Ajuntament del passat 28 de novembre de 2013 va
prendre  possessió  del  càrrec  de  regidor  del  grup  municipal  d’Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (Esquerra AM) el senyor Josep
Gallart Badia, amb motiu de la recent renúncia voluntària al càrrec de regidor
d’aquest Ajuntament presentada pel senyor Josep Gaspar i Blancafort.

II. En data  2 de desembre de 2013, el senyor Jordi Solé i Ferrando, Alcalde
President de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, ha dictat el Decret número
1363/2013 d’organització del cartipàs municipal 2011-2015, mitjançant el qual
ha resolt modificar les delegacions especials definides en el Decret 660/2011,
de 14 de juny, i les definides en el Decret 44/2013, de 21 de gener, entre altres
extrems.
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III. A continuació es transcriu el contingut literal de l’esmentat decret:

“DECRET NÚM. 1363/2013 

Identificació de l’expedient
Expedient número SGGE201100056 de Serveis Generals, d’organització del cartipàs
municipal 2011-2015.

Antecedents
I. En data 18 de juny de 2009 per acord de l’acta del plenari del Consell Municipal de la
Cultura  es  va  aprovar  (com  a  mesura  per  a  dinamitzar  el  consell)  desenvolupar
l’activitat del Consell Municipal de la Cultura a través de comissions específiques de
treball. En aquest moment inicia la seva activitat la Comissió de Patrimoni. 

II.  En  data  14  de  juny  de  2011  l’alcalde  va  dictar  el  Decret  número  660/2011,
d’organització del cartipàs municipal 2011-2015 d’acord amb les competències que té
atribuïdes.

III. En l’esmentat Decret 660/2011 l’Alcaldia va resoldre, entre altres, delegar al regidor
Josep Gaspar Blancafort la presidència del Consell Municipal de la Cultura.

A partir de l’any 2011 i fins a l’actualitat l’activitat del Consell Municipal de la Cultural
s’ha  desenvolupat,  únicament,  a  través  de  la  Comissió  de  Patrimoni.  Aquesta
comissió, de conformitat amb el Reglament del Consell Municipal de la Cultura, està
presidida per la persona que ocupa el càrrec de la presidència del consell esmentat. 

Tanmateix i atès que l’activitat del CMC es desenvolupa, exclusivament, a través de la
Comissió de Patrimoni, aquesta Alcaldia de comú acord amb el Regidor de Cultura – el
qual actua en la seva qualitat  de President per delegació del Consell  Municipal de
Cultura - consideren necessari delegar la presidència de la Comissió de Patrimoni a
favor del regidor senyor Isidre Pineda Moncusí.

IV. En l’apartat  Sisè del referenciat Decret també es va resoldre efectuar delegació
especial per a la direcció interna i la gestió dels serveis corresponents als diferents
regidors/es i, a més a més, s’hi transcrivia expressament el següent:

“ (...)
•  Sr. Isidre Pineda Moncusí, 4t tinent d’alcalde, i assumeix les competències

següents:

– Regidor d’Acció Social.
– Regidor de Promoció Turística i Termalisme.
– Regidor de Participació Ciutadana i Cooperació.
(...)

• Sr. Josep Gaspar Blancafort, regidor Portaveu del grup municipal d’ERC, i
assumeix les competències següents:
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– Regidor de Cultura i Patrimoni.
– President del Consell Municipal de Cultura.”
(...)

• Sra. M. Pilar Aznar López, regidora, i assumeix les competències següents:
– Regidora de Treball.
– Regidora de Gent Gran.”

V. En data 21 de gener de 2013 l’alcalde va dictar el Decret 44/2103, d’organització del
cartipàs municipal  2011-2015, la part  resolutiva del qual es transcriu parcialment a
continuació:

“Primer. Modificar, ampliant-les, les delegacions especials definides en el Decret
número 660/2011, dictat per l’Alcaldia en data 14 de juny de 2011, a favor de la
regidora senyora M. Pilar Aznar López, a la qual se li delega la competència
de promoció del voluntariat, per la qual cosa, el nom de la regidoria de  Gent
Gran es modifica pel nom de Regidoria de Gent Gran i Voluntariat, afegint-se
aquesta a la regidoria de Treball ja assumida per l’esmentada regidora.

(...)

Cinquè. Modificar, ampliant-les, les delegacions especials definides en el Decret
número 660/2011, dictat per l’Alcaldia en data 14 de juny de 2011, a favor de la
regidora senyora Montserrat Grau Giner, a la qual se li delega la  Regidoria
de Festes, amb les competències següents:

-Reis
-Sant Antoni
-Carnaval
-Caldeja't
-Festa Major
-Nadal “

VI. En data 22 de juliol de 2013, l’alcalde va dictar el Decret número 855/2013, pel qual
va resoldre delegar l’atribució de representar l’Ajuntament  de Caldes de Montbui  a
favor del senyor Josep Gaspar Blancafort, en la seva qualitat de regidor de Cultura, en
l’”Associació Comissió Sebastià Badia”, d’acord amb el pacte SETÈ, apartat 7.2 del
conveni signat entre l’Ajuntament i la família Badia en data 7 de març de 2013.

VII. En data 20 de setembre de 2013 l’alcalde va dictar el Decret 1018/2013, pel qual
va resoldre donar per aprovat definitivament el Reglament del Nomenclàtor de carrers
i  espais  públics de  Caldes  de  Montbui  i  del  procediment  per  a  l’assignació  de
denominacions  de  carrers,  espais  i  equipaments  públics  del  municipi,  aprovat
inicialment pel Ple de l’Ajuntament de Caldes de Montbui de data 27 de juliol de 2013.

VIII. Aquesta Alcaldia considera necessari delegar la presidència de la  Comissió de
Nomenclàtor de carrers, espais i equipaments públics de Caldes de Montbui a favor de
la regidora senyora Pilar Aznar López.
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IX.  En  data  31  d’octubre  d’enguany,  el  Ple  de  l’Ajuntament  va  acordar  restar
assabentats i acceptar la renúncia voluntària al càrrec de regidor de l’Ajuntament de
Caldes de Montbui presentada pel senyor Josep Gaspar i Blancafort, mitjançant l’escrit
de data 24 d’octubre de 2013, així com la seva renúncia als càrrecs que ostenta per la
seva condició de regidor i per haver estat designat portaveu del seu grup municipal
d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (Esquerra AM).

X. Recentment, en la sessió Plenària de l’Ajuntament del passat 28 de novembre de
2013 s’ha nomenat i ha pres possessió com a regidor del grup municipal  d’Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (Esquerra AM) el senyor Josep Gallart
Badia.

Fonaments de dret
- Articles 4.1.a) i 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del

règim local.
- Articles 8.1.a), 53.2 i 53.3, 99 i concordants 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.

- Articles 43 a 48, ambdós inclosos, 52 i 53, del Reial Decret 2568/1986, de 28
de novembre, pel qual s’aprova el  Reglament d’organització,  funcionament i
règim jurídic de les entitats locals.

Per tot això i fent ús de les atribucions que la normativa em confereix,

RESOLC:

Primer. Modificar les delegacions especials definides en el Decret número 660/2011,
dictat per l’Alcaldia en data 14 de juny de 2011, a favor del  regidor senyor Josep
Gallart Badia, al qual se li delega la Regidoria de Cultura, amb les atribucions que
s’especifiquen següents:

- Promoció de la cultura
- Relació amb les entitats culturals del municipi
- Equipaments  culturals  municipals:  Escola  Municipal  de  Música  Joan  Valls,

Taller d’Art Municipal Manolo Hugué i Biblioteca municipal
- Organització d’actes culturals i coordinació del calendari d’actes culturals del

municipi.
- Consell municipal de Cultura (presidència).
- Associació Comissió Sebastià Badia .

Segon. Modificar les delegacions especials definides en el Decret número 660/2011,
dictat per l’Alcaldia en data 14 de juny de 2011,  - de comú acord amb el Regidor de
Cultura  el  qual  actua  en  la  seva  qualitat  de  President  per  delegació  del  Consell
Municipal de Cultura – i delegar a favor del regidor senyor Isidre Pineda Moncusí, al
qual se li delega la Regidoria de Patrimoni, amb l’atribució que s’especifica següent:

- Comissió de Patrimoni (presidència)
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Tercer. Modificar  les delegacions especials definides en el Decret número 44/2013,
dictat per l’Alcaldia en data 21 de gener de 2013, a favor de la regidora de Gent Gran i
Voluntariat, senyora M.  Pilar  Aznar  López,  a  la  qual  se  li  delega,  amb  aquesta
resolució,  la  competència  de  la  Regidoria  de  Participació  Ciutadana i,  en
conseqüència, es transcriu el desglòs definitiu de les seves regidories:

M. Pilar Aznar López

Regidora de Participació Ciutadana i Voluntariat
Regidora de Gent Gran

Quart. Delegar la Presidència de la Comissió de Nomenclàtor de carrers, espais i
equipaments públics de Caldes de Montbui a favor de la regidora senyora  Pilar
Aznar López.

Cinquè.  Acordar  que  les  funcions  delegades  que  tindran  els  regidors  delegats
nomenats a l’apartat anterior seran les següents:

- Atorgament de conformitat a les propostes i/o resolucions: Correspondrà als/a
les  regidors/es  amb delegació  especial  l’atorgament  de conformitat  amb les
propostes  d’acord  i  resolució  que  se  sotmetin  a  l’òrgan  decisori  municipal
competent. 

- Així mateix, l’atorgament de conformitat amb les propostes d’acord i resolució,
correspondrà als regidors/es amb delegació especials per a la direcció interna i
la gestió dels serveis, quan l’òrgan decisori sigui l’Alcaldia.

Sisè. Fer pública aquesta Resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a la revista “La Vila” i a la seu electrònica
de la pàgina web de l’Ajuntament, en compliment del que disposen els articles 44.2 i
46.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals i comunicar-la a totes
les Àrees, departaments i serveis de l'Ajuntament.

Setè.  El  present  Decret  és  executiu  des  del  dia  següent  a  la  data  d’aquest  propi
Decret.  Això  de  conformitat  amb  el  que  disposa  l’article  44.2  del  Reial  Decret
2568/1986,  de  28  de  novembre,  pel  qual  s'aprova  el  Reglament  d'organització,
funcionament  i  règim jurídic  de les  entitats  locals  i  haurà  d’inscriure’s  al  Llibre  de
Decrets de l’Alcaldia amb data d’avui.

Vuitè. Notificar aquesta resolució als interessats, en el benentès que si en el termini de
cinc dies des de la recepció de la notificació no manifesten res en contra s’entendrà
que accepten tàcitament els nomenaments i delegacions que conté. Tanmateix deroga
expressament  qualsevol  decret  anterior  que  s’oposi  al  contingut  de  la  present
resolució.

Novè. Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que celebri, en compliment del que
disposa l’article 38.d) del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.”
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Fonaments de dret

Únic: L’article 21.1.k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
de Règim Local, disposa que l’Alcalde pot ostentar l’atribució de l’exercici de les
accions judicials i administratives i la defensa de l’Ajuntament en les matèries
de la seva competència, fins i tot quan les hagués delegat a un altre òrgan i, en
cas  d’urgència,  en  matèries  de  la  competència  del  Ple,  en  aquest  supòsit
donant-ne  compte  a  la  primera  sessió  plenària  que  celebri  per  a  la  seva
ratificació.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Únic.  Restar assabentats del  Decret d’Alcaldia número  1363/2013, dictat  en
data 2 de desembre de 2013, d’organització del cartipàs municipal 2011-2015,
el text del qual s’ha transcrit íntegrament a la part expositiva d’aquest acord, i
mitjançant el qual es resol modificar les delegacions especials definides en el
Decret 660/2011, de 14 de juny, i les definides en el Decret 44/2013, de 21 de
gener, entre altres extrems.

10. MOCIÓ 

MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC I DE CIU AL
PLE DE L’AJUNTAMENT DE DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER DONAR
SUPORT A LA CONSULTA POPULAR.

L’alcalde llegeix literalment la moció i a continuació diu el següent: 
“Aquesta  és  una  moció  impulsada  per  l’Associació  de  Municipis  per  la
Independència,  que s’està  aprovant  a  molts  municipis  del  nostre  país.  Avui
l’hem presentat  Esquerra  Republicana  i  Convergència  i  Unió,  per  Esquerra
Republicana faré jo mateix el posicionament, de fet el que fem amb aquesta
moció o declaració és donar continuïtat al compromís d’aquest Consistori que
ha quedat molt clar els darrers anys a favor de la Democràcia, a favor de donar
la veu al poble per decidir el nostre futur col·lectiu i també a favor d'un futur de
llibertat Nacional i de més prosperitat i de benestar més equitativament repartit
entre la nostra població.
Fa una setmana determinats partits ens varem posar d’acord per fer tot el que
estigui a les nostres mans perquè la Democràcia prevalgui per sobre de tot, per
sobre de totes les excuses, per sobre de totes les amenaces i perquè es pugui
dur a terme el referèndum el dia 9 de novembre amb la pregunta consensuada
pels  partits:  Unió  Democràtica  de Catalunya,  Convergència  Democràtica  de
Catalunya,  Esquerra  Republicana,  Iniciativa  per  Catalunya  Verds  Esquerra
Unida i Alternativa i la CUP; partits que representen una gran majoria, gairebé
dos terços dels representants electes en el Parlament del poble de Catalunya i
que a més a més tenen una transversalitat ideològica molt gran, que fa que
aquest consens assolit sigui molt fort.
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Jo sovint dic que més que la pregunta, ens agrada la foto, la pregunta ja ens
agrada,  ja  ens està  bé,  ens està  bé perquè els  ciutadans i  les  ciutadanes
podran decidir sobre la independència, però ens agrada molt la foto. La foto del
President de Catalunya acompanyat  de totes aquestes formacions polítiques
que donen un gran impuls al procés que insuflen confiança al país, autoestima,
il·lusió  de  cara  al  futur,  de cara  a aquest  2014 que haurem de fer  història
col·lectivament.

La resposta que hem rebut és la resposta que esperàvem, és la resposta dels
que no són demòcrates, és la resposta dels que no creuen en la decisió de la
ciutadania, és la resposta dels que es dediquen a amenaçar, és la resposta
dels que es dediquen a faltar al respecte, és la resposta dels que tenen una
tradició democràtica molt i molt i molt prima.
Avui hem sentit com la líder, no sé si per gaire temps, del Partit Popular de
Catalunya amenaçava directament les institucions d’aquest país, i això és molt
greu, i  ahir  un altre  diputat  ho deia al  hemicicle.  Eren les nou del  vespre i
quedaven  pocs  diputats,  però  jo  ho  vaig  poder  sentir  en  directe  com
amenaçava també a les institucions, la nostra democràcia i  el  nostre dret a
votar. 
Bé, això serà una constant, la partida real va començar el 12 de desembre, la
setmana passada i, per tant, hem d’estar disposats a reaccionar amb serenitat.
No pot ser que caiguem amb aquestes provocacions que ens plouran, que ja
ens estan plovent perquè tenim la democràcia del nostre costat, i és aquí on
som forts. Som forts amb la reivindicació de voler votar, de poder votar i de fer
tot el possible perquè el dia 9 de novembre les urnes estiguin preparades en
els col·legis electorals.
Si no és així, si algú es pensa que perquè algú amenaça d'emprendre accions
legals  contra  el  president  que  signi  el  Decret  o  convocatòria  o  contra  les
institucions que donin suport a aquest referèndum. Si algú es pensa que amb
això el poble de Catalunya es resignarà, es quedarà a casa i dirà deixem-ho
estar, ho hem intentat, hem fet el que hem pogut, ja ho intentaran d’aquí no sé
quantes generacions els que vinguin després. S’equivoca moltíssim.
El nostre poble, Catalunya, és un poble que ja ha dit prou, és un poble que és
conscient que aquest procés no té marxa enrere, que arribarem fins el final de
manera pacífica, cívica, democràtica i que ens mobilitzarem les vegades que
calgui. 
Aquest procés té una via institucional que l’estem tirant endavant des de fa un
any, des del Parlament, des del Govern i des dels ajuntaments, però té una via
social i una via ciutadana que és molt forta. Té una via de mobilització que es
pot tornar a activar, si cal sortir al carrer a defensar les nostres institucions, a
defensar  el  nostre  Parlament,  a  defensar  el  nostre  Govern  perquè
probablement la propera mobilització que haguem de fer, si les coses continuen
així, ja no serà només una mobilització a favor de la independència, que també,
sinó  que  em  temo  que  serà  una  mobilització  a  favor  dels  nostres  drets
democràtics,  a  favor  de  les  nostres  institucions  legítimes,  i  a  favor  de  la
democràcia. 
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Aquest procés també té una basant interna i una basant externa. Espanya no
podrà aguantar 9 mesos d’amenaces com la que hem sentit avui sense que la
comunitat internacional no faci res. I crec que els que fan aquestes amenaces
són conscients d’això. I aquestes amenaces el que transpiren és una debilitat
absoluta, perquè saben que avui en dia hi ha mètodes que els estats no poden
utilitzar, que els estats democràtics no poden recorre a segons quines mesures.

Els estats democràtics no poden recorre a la força per reprimir la democràcia, i
això és el que els fa dèbils i aquesta reacció absolutament antidemocràtica, tot i
que pot semblar un signe de fortalesa, en realitat és un signe de debilitat molt
fort. 
Per  tant,  disposats  a  continuar  la  via  institucional  fins  al  final,  disposats  a
continuar la via de mobilització social i ciutadana acompanyats de les entitats
de la societat civil i les persones que a títol individual volen que aquest país
sigui lliure i sobretot disposats a respondre amb serenitat i a continuar aquest
camí  que col·lectivament  hem pres,  sobretot  des de fa  un  any,  de  manera
serena, de manera responsable, de manera cívica i de manera pacífica malgrat
les moltes i moltes  amenaces i els molts i molts insults i manques de respecte
que rebrem, que estem reben ja des de fa uns dies.
Renovem  el  compromís  de  l’Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui,  del  nostre
Consistori a favor de la democràcia, a favor del dret a vot, a favor de deixar
que la gent prengui les decisions de manera col·lectiva sobre el futur polític del
nostre  país  i  el  nostre  Ajuntament,  almenys  mentre  estiguem  nosaltres  al
capdavant, estarà sempre, sempre, sempre al costat de la democràcia i farà
front sempre, sempre, sempre els que amenacen.
Passo la paraula a la portaveu de Convergència i Unió, senyora Taulats.”

Pren la paraula la senyora Taulats:
“Molt  bé,  moltes  gràcies,  només  volíem  fer  un  petit  apunt,  recordant  la
importància d’aquest acord històric, la importància que compta amb el suport
d'una majoria molt sòlida. Recordant que estem parlant d’una pregunta clara i
inclusiva, recordant que ja també s’ha posat data, 9 de novembre de 2014, i per
tant el mandat que tenia el Parlament de Catalunya després de les eleccions a
finals de 2013 s’està acomplint. 
Per tant s’està fent bé, s’està fent molt bé i ara toca fer-ho possible. Una de les
coses que cal començar a fer per fer-ho possible és iniciar les negociacions
amb les institucions espanyoles, el que esperem és que l’Estat Espanyol escolti
el  clam  pacífic  i  democràtic  del  poble  de  Catalunya  i  faciliti  que  pugui
expressar-se a les urnes, com passarà en altres països de la Unió Europea.
Per últim, voldríem dir que aquest és el resultat d’un esforç col·lectiu, de poble,
que s’ha fet amb discreció, tenacitat, voluntat i també amb alçada de mires de
les forces polítiques favorables al Dret a Decidir.
Des  de  la  humilitat  d’aquest  grup  municipal  volem agrair  l’actitud  positiva  i
constructiva de totes les forces polítiques que han participat d’aquest acord,
gràcies.”
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Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, passarem la paraula a la resta de grups, de major a menor, per tant
senyora Coll.”

Pren la paraula la senyora Coll:
“Moltes gràcies. El nostre grup en el cas de la votació d’aquesta moció, com
venim fent en altres mocions que defensen el Dret a Decidir votarem a favor,
gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, senyora Romano en cas que vulgui prendre la paraula? No? Senyor
Olóndriz.”

Pren la paraula el senyor Olóndriz:
“La meva total adhesió a la moció, per fi tenim data i hora, data i pregunta.
Tenim data i  pregunta i  dic per fi  i  no és per fi,  perquè fa molt  temps que
l’hauríem de tenir, de fet el 9 de novembre comença tot, passi el que passi el 9
de novembre, passi el millor, que el poble de Catalunya pugui exercir el seu
Dret a l’autodeterminació i decidir lliurement com vol continuar cap endavant, o
passi  el  pitjor,  que  les  institucions  o  determinades  institucions  i  partits
espanyols,  no  Espanya,  sinó  determinats  partits  i  institucions  impedeixin
aquesta consulta, res serà igual, perquè en un cas o en un altre a partir del 9
de novembre les coses canviaran. 
És per això que ara més que mai és el moment d’anar pensant i anar decidint i
anar  discutint  i  anar  debaten tots  plegats.  Què volem ser  a  partir  del  9  de
novembre? No què volem ser, sinó com volem ser? Quines seran les nostres
prioritats? Quins seran els principis que regiran una nova manera d'organitzar-
nos col·lectivament a Catalunya? I crec que aquesta és una feina apassionant
que no està limitada als partits polítics, ni als representants dels Parlaments, ni
als representants municipals, sinó que ha de ser de tota la ciutadania. 
Vindran moments difícils perquè hem vist com certes institucions espanyoles,
certs partits espanyols i catalans estan en contra de poder exercir el Dret a
l’autodeterminació -no estan fora de Catalunya exclusivament-, posaran moltes
traves  i  potser  haurem de  prendre  actituds  personals  i  col·lectives  difícils  i
dures, tant els que sou representants al Parlament, i per això em dirigeixo a tu
com  a  Diputat,  com  els  que  són  representants  en  els  diferents  municipis.
Potser, i no seria el primer cop en la nostra terra que des dels municipis es
canvien les coses, i se’ns dubte només canviaran i canviaran positivament si ho
fem des de la col·lectivitat, des de la ciutadania. 
Per tant, el meu vot és absolutament afirmatiu en aquest sentit.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt bé, gràcies, passem a la votació d’aquesta moció.”      
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En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  dels presents
[16 vots favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); de CIU
(3); del PSC (2); i d’ICV-EUiA (1); i 1 abstenció del PPC (1)], ACORDA aprovar
la moció, essent aquesta la següent:

Davant l’anunci de la convocatòria d’una consulta per tal de decidir si la nació
catalana  vol  esdevenir  un  Estat  independent,  aquest  Ple,  integrat  per
representants electes per la ciutadania de Caldes de Montbui, vol manifestar:

1. La seva satisfacció per l’acord entre la majoria de les forces polítiques al
Parlament que farà possible la celebració d’una consulta on el poble de
Catalunya decidirà, de manera lliure i democràtica, el seu futur col·lectiu.

2. El seu compromís amb la Generalitat i amb el Parlament de Catalunya,
representants  legítims  del  poble  català,  per  tal  que aquesta  consulta
sigui realitat.

3. La seva crida a la ciutadania a que participi de manera activa, pacífica i
en llibertat en aquest acte democràtic, decidint el seu destí.

11. RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA DICTADES DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ
ORDINÀRIA.

Des del número 1314, de data 20 de novembre de 2013, fins al número 1390,
de data 10 de desembre de 2013.

12. DESPATX ORDINARI

No hi ha intervencions.

13. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

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

Pren la paraula la senyora Taulats:
“Seré molt breu, no és cap pregunta, perquè estem a les portes de les festes de
Nadal i així no donem més feina de la necessària i tots podem gaudir d’aquests
dies que a més necessitem, que ha estat un any dur i encara vindrà un any
més difícil.
Però com que l’altre dia en l'apartat de precs i preguntes vam fer esment al
retard amb el qual arribaven les mocions i després hem esbrinat que no era
responsabilitat de la regidora a qui ens vam queixar. 
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Demano disculpes perquè sé que no va ser ni en temps ni en forma que els
regidors del grup municipal del Partit Socialista van fer les coses, ho van fer
correcte, ho van fer perfecte i per tant el prec va d’aquí cap aquí per demanar
que si us plau quan arribin les mocions pel registre en forma i data, que puguin
circular al més ràpid possible, perquè moltes vegades per qüestions de matisos
ens és molt més fàcil posar-nos d’acord amb el contingut.
A més, moltes vegades són declaracions institucionals i a tots ens agradaria
poder-hi participar i sentir-nos còmodes. 
Per  tant,  demanar  les  disculpes  i  fer  el  prec  perquè  es  pugui  accelerar  la
circulació de les mocions perquè tots hi puguem participar, gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt bé, queda recollit aquest prec.
Abans d’aixecar la sessió desitjar a tothom bones festes de Nadal, que passeu
unes bones vacances,  si  en podeu fer,  i  que tinguem entre tots plegats un
apassionant 2014.”

L’alcalde aixeca la sessió a les 22 hores i 1 minut, 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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