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DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió

Núm.:  2 / 2015
Caràcter: Extraordinari 
Data:  12 de febrer de 2015
Horari: 18’00 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
Maria Pilar Aznar López, regidora
Josep Gallart Badia, regidor

Joan Vendrell Martí, regidor
Susana Vila Rios, regidora
M. Àngels Pou Garcia, regidora 

Montserrat Coll Mañosa, regidora

Montserrat Romano Bosch, regidora

Pau Olóndriz de Moragas, regidor

No assistents

Sara Marcé Adrián, regidora
Xavier Ortega Guillén, regidor

Secretari
Montserrat Soley Artigas, secretària actal.
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Ordre del dia

1. Desestimar  les  al·legacions  i  aprovar  definitivament  el  Pressupost
General de l’exercici 2015. Expedient Núm. SEMC87/2014.

2. Aprovar l’establiment i la forma de gestió de l'equipament públic  Banys 
Termals El Safareig. Expedient Núm.16/2015 de Promoció turística.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Bé, bona tarda, comencem el ple extraordinari d'avui. Vull excusar la regidora
Sara Marcé que per motius personals no pot assistir a la convocatòria d'avui i
manquen  dos  regidors,  el  regidor  Ortega  tampoc  podrà  venir  i  una  altra
regidora que entrarà en qualsevol moment, suposo. 
Bé, el ple d'avui és extraordinari i l'ordre del dia consta de dos punts: un relatiu
a l'aprovació definitiva del pressupost pel 2015 i l'altre, l'aprovació, l'establiment
i la forma de gestió de l'equipament públic Banys Termals al Safareig.

Comencem pel primer punt, passo la paraula a la secretària, si us plau.”

1.  DESESTIMAR  LES AL.LEGACIONS I  APROVAR  DEFINITIVAMENT EL
PRESSUPOST  GENERAL  DE  L’EXERCICI  2015.  EXPEDIENT  NÚM.
SEMC87/2014.

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, efectivament s'han presentat reclamacions i suggeriments en
el pressupost, que no al·legacions, que són coses diferents, abans de passar a
comentar una per una, un per un els comentaris que ens han fet els grups
municipal  Socialista  i  de  Convergència  i  Unió,  una  reflexió  general,  si
haguéssim d'incloure tot  el  que vostès  demanen en el  pressupost,  hauríem
d'incrementar  el  pressupost,  que  recordo  que  és  de  divuit  milions  i  escaig
d'euros, amb uns quants milions d'euros més; si  sumem totes les propostes
que  vostès  han  fet,  cosa  que  és  difícil  perquè  algunes  de  les  propostes,
sobretot  del  grup  de  Convergència  i  Unió  són  molt  indeterminades,  el
pressupost diguem així en xifres rodones, passaria de divuit a vint-i-cinc milions
d'euros.

2



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

Però clar, el que vostès no fan és dir-nos d'on hem de treure aquests diners i
només hi ha dues fórmules, o augmentem els ingressos, a base d'augmentar la
pressió fiscal, o reduïm la despesa a base de, o bé deixar de fer coses que
s'estan fent, moltes coses per encabir aquests set o vuit milions d'euros més
que vostès demanen ampliar el pressupost 2015, o potser reduïm la plantilla de
l'Ajuntament, que és una altra manera d'intentar encabir això. Evidentment ni
amb una ni amb l'altra nosaltres hi estem d'acord i, per tant, la reflexió és que
quan es fa una proposta d'increment del pressupost, lògicament s'hauria de fer
una proposta al mateix moment d'on hem de treure els recursos per poder fer
possible aquesta ampliació del pressupost. El que no sigui això, ens sona a
vendre fum. Ho dic amb tot el respecte del món. Si no hi ha una proposta clara
econòmica d'on hem de treure aquests recursos,  ens a sembla que el  que
s'està fent és fer volar coloms.

Anem una per una a les consideracions; començant per les del grup municipal
dels Socialistes:

- La primera consideració proposava incorporar crèdit suficient per garantir la
natació  escolar  a  tres  cursos acadèmics  com a  pas previ  a  un  creixement
continuat amb la mateixa cobertura.
Bé,  el  programa de natació  escolar  és una col·laboració no obligatòria  que
l'Ajuntament  fa  amb  les  escoles  de  Caldes  i  que  permet  complementar  el
currículum docent de l'assignatura d'educació física. L'Ajuntament a través d'un
conveni  amb el  Club Natació Caldes assumeix  la  totalitat  del  cost  d'aquest
servei no obligatori,  que ara mateix cobreix un curs,  i  que fa,  si  no recordo
malament tres o quatre anys,  en cobria tres. És cert,  hem reduït  la natació
escolar, però alhora hem triplicat les beques relacionades amb l'educació, és
qüestió de prioritats. Si vostès creuen que és prioritari restablir les subvencions
dels cursos de natació escolar en comptes de triplicar les beques a les escoles,
és la seva posició, no és pas la nostra.

- La segona consideració que feien és incorporar una partida extra d'ajuts per
l'escolarització  en  cicles  formatius  i  universitat  per  desplaçament,  llibres  i
material escolar amb una dotació inicial de vint mil euros.
Vull recordar que l'Ajuntament ja disposa de diferents línies de beques i ajuts
vinculats  a  diversos  nivells  de  formació,  per  exemple  beques  de  menjador
infantil i primària, beques per crèdit de síntesis, beques per colònies, beques
per escolarització i menjador a l'etapa de zero a tres anys, beques per material
escolar i llibres -aquesta és una nova línia que varem obrir recentment- i altres
ajuts puntuals que s'atorguen per criteris socials.
Com els deia, aquestes beques i ajuts en els darrers anys s'han triplicat, hem
passat en xifres rodones, de trenta mil euros el 2012 a noranta mil euros el
2015, per tant, i a més a més, aquest augment, aquesta multiplicació per tres,
inclou també que ens hem vist abocats a assumir ajuts i beques que han deixat
de prestar altres administracions com per exemple és el cas de les subvencions
de la Generalitat de Catalunya a l'escolarització de zero a tres anys. 
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La Generalitat ha deixat de donar aquest ajut, i ho hem assumit directament
des  de  l'Ajuntament.  Per  tant,  entenem  que  ja  estem  fent  un  esforç  molt
important en relació amb els ajuts relacionats amb l'educació.

-  La  tercera  proposta  del  grup  Socialista  era  incorporar  una  partida  per
l'equiparació de les famílies monoparentals a les nombroses pel que fa a la
bonificació de l'IBI.
Nosaltres  hem fet  una consulta  jurídica  i  el  resultat  és  que no és  possible
d'acord amb la legislació vigent, una bonificació que no estigui prevista en els
supòsits  que  inclou  en  la  mateixa  llei,  i  segons  els  serveis  jurídics  de
l'Ajuntament, la llei no inclou el supòsit de famílies monoparentals, evidentment
nosaltres no tindríem cap inconvenient, si la llei ho permetés, incloure aquesta
bonificació concretament a l'IBI  que és el  que es demana, però en aquests
moments, atesa la legalitat vigent, no és possible.

- Quart suggeriment, incorporar una aplicació per a plans d'ocupació local, amb
un crèdit inicial de cent mil euros.
Bé, és que ja tenim una aplicació, que és l'aplicació número 50 2410 22699 que
s'anomena Foment de l'ocupació, que té en el pressupost de 2015, no cent mil
euros  sinó  cent  trenta-cinc  mil  euros.  Dins  del  Foment  de  l'ocupació  entre
d'altres coses hi ha Plans d'ocupació, aquesta aplicació pressupostària per tant
integra totes les accions formatives  per  a  les persones aturades per  tal  de
millorar  la  seva ocupabilitat  i,  a  més a més,  no només utilitzarem recursos
d'aquesta  aplicació,  sinó  que,  fem  tots  els  esforços  possibles  per  obtenir
recursos d'altres administracions i, per exemple, fa poc, el quatre de febrer, la
Diputació de Barcelona ha resolt a favor de l'Ajuntament un pla d'ocupació per
l'import  de  364.110'94  euros,  que  beneficiarà  aproximadament  a  unes  vint
persones. A això s'hi ha de sumar altres cinc plans d'ocupació de la Generalitat
gestionats  per  l'Ajuntament  que  ja  estan  en  marxa  i  tots  ells  estan
subvencionats pràcticament en un 100%, per tant, ja mobilitzem molts recursos,
molts més que no pas uns anys enrere, en relació amb els plans d'ocupació i la
formació ocupacional.

I aquestes eren les propostes fetes pel grup municipal Socialista, o entenem pel
grup municipal Socialista, perquè van ser presentades per una persona que no
forma part del grup municipal, però entenem que és en nom del grup municipal.
 
I després hi havia les propostes de Convergència i Unió, anem també una per
una:

- El primer que es demanava era revisar el llistat annex de la plantilla 2015, on
s'indiquen  les  remuneracions  econòmiques  dels  treballadors,  per  identificar,
suposades -això de suposades ho afegeixo jo- errades de càlculs econòmics
en determinats llocs de treball i vacants, i modificar l'import real d'aquests.
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Bé, a l'expedient del pressupost hi consten dos documents en relació amb el
personal, un és l'annex de personal, on hi ha una relació de les retribucions
previstes dels llocs de treball de l'Ajuntament i un altre és la plantilla, on hi ha
de constar tots els llocs de treball classificats per funcionaris, personal laboral i
personal eventual.
Sí que és cert que en el projecte de pressupost hi ha tres llocs de treball que en
realitat el que es fa és preveure'ls pressupostàriament, però que ja existeixen,
per tant es cobriran d'una altra manera, però això no vol dir ampliar la plantilla
de llocs de treball.

-  En segon lloc,  es proposava ampliar l'aplicació específica per assumir les
reduccions de les ajudes a educació en l'àmbit de beques menjador, material
escolar i transport escolar.
Ja  he  explicat  abans  quin  és  l'esforç  que  s'està  fent  des  del  pressupost
municipal per assumir això, i entenem que és un esforç significatiu. 

- En tercer lloc, proposaven incloure una aplicació específica d'ajut a famílies
que hagin exhaurit les prestacions socials. 
Tenim una aplicació pressupostària -Atenció social- que és precisament per fer
front a les urgències socials, que s'ha quadruplicat en els últims quatre anys,
hem  passat  d'aproximadament  25.000  euros  el  2012,  despesa  real,  a  un
pressupost aquest any de 100.000 euros.
Vostès  promouen  incloure  una  aplicació  específica  d'ajuts,  de  fet  aquesta
partida això ja ho inclou i, a més a més, com els hi comento s'ha ampliat molt
substancialment els darrers anys.

- En quart lloc, proposaven incloure una aplicació específica per a polítiques
actives d'ocupació per aturats de llarga durada.
Un altre cop, aquesta aplicació ja existeix, s'anomena Foment de l'ocupació, i té
un total de 135.000 euros, que significa pràcticament tres vegades més que
l'any 2012.

-  Cinquè,  proposaven  incloure  una  aplicació  específica  per  elaborar  un  pla
extraordinari municipal d'ocupació i formació d'aturats.
Vull reiterar que estem duent a terme moltes actuacions des de l'Ajuntament en
col·laboració  amb  altres  administracions  per  millorar  les  possibilitats
d'ocupabilitat dels aturats de la nostra població; sense anar més lluny, avui hem
signat  un  conveni  de  col·laboració  amb  l'ajuntament  de  Sentmenat  que
beneficiarà  a  catorze  joves  dels  dos  municipis,  deu  de  Caldes  i  quatre  de
Sentmenat,  amb  una  acció  formativa  molt  específica,  que  va  adreçada  a
facilitar  la  inserció  laboral  d'aquests  joves  i,  per  tant  -això  és  només  un
exemple- s'estant duent a terme moltes altres accions precisament en l'àmbit
que vostès proposen, polítiques actives d'ocupació i formació d'aturats.
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-  En  sisè  lloc,  proposen  incloure  una  aplicació  específica  per  elaborar  un
programa d'ajuda directa a les empreses pel foment de l'ocupació.
Vull  recordar  que l'Ajuntament a l'ordenança fiscal  número,  2,  on es regula
l'impost sobre activitats econòmiques, s'estableix una bonificació del 20% de la
quota  tributària  per  aquells  subjectes  passius  o  aquelles  empreses  que
incrementin com a mínim en tres treballadors la mitjana de la  plantilla amb
contracta indefinit, per tant ja hi ha inclòs en les ordenances un incentiu per
generar ocupació per part de les empreses del municipi.

-  En  setè  lloc,  proposen  incloure  una  aplicació  específica  per  efectuar  la
recollida selectiva específica del vidre en els comerços i empreses.
Tenim  una  aplicació  pressupostària  que  s'anomena  Recollides  selectives
complementàries per import  de 94,523'64 euros, que inclou entre d'altres la
recollida selectiva del paper i el cartró als comerços i empreses, paper i cartró,
però la despesa de recollida selectiva de vidre també està inclosa en aquesta
aplicació pressupostària. En aquest cas la recollida selectiva dels vidres, del
vidre dels comerços es realitza conjuntament amb la dels particulars, per tant,
en aquest sentit no hi ha separació.

- Vuitena proposta, incloure una aplicació específica per elaborar la redacció de
un pla de mobilitat funcional i real.
La  redacció  d'un  nou pla  d'aquest  tipus  ja  s'ha  sol·licitat  a  la  Diputació  de
Barcelona, en el marc del catàleg de serveis, i estem a l'espera que hi hagi una
resolució  i  en  el  cas  que  sigui  favorable  aquesta  resolució,  hi  haurà  una
subvenció per part de la Diputació que permetrà redactar aquest pla.

-  En  novè  lloc,  proposen  incloure  una  aplicació  específica  per  elaborar  la
redacció d'un pla de viabilitat i mobilitat del nou aparcament de les hortes, previ
a la seva execució.
Aquest  pla  és  un dels  documents  que formen o  formaran part  del  projecte
executiu que a hores d'ara s'està redactant actualment. A l'últim ple va sortir
una pregunta que anava en una direcció semblant,  jo vaig dir que l'objectiu
d'aquesta  inversió  no  era  aconseguir  una  rendibilitat  econòmica,  perquè  hi
havia una inversió pública i una gestió pública i un objectiu clar, que era millorar
l'oferta  d'aparcament  públic  al  municipi,  per  tant  això  no  hauria  d'estar
directament relacionat amb l'afany del lucre econòmic, que no hi havia, però
això no vol dir que no hi hagi d'haver un pla del tipus que vostès demanen, que
ja està previst i que s'està redactant en l'informe, en la redacció del projecte
executiu.

- En desè lloc, proposen incloure una aplicació específica per elaborar un pla
de manteniment i eficiència energètica dels edificis municipals.
L'Ajuntament ja disposa des de principis de 2013 d'un pla d'estalvi i eficiència
energètica dels edificis municipals.
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- Onzè, proposen incloure una aplicació específica per elaborar la redacció de
un catàleg de camins del terme municipal del nostre municipi.
El mateix que fa tres punts, ja s'ha demanat aquest catàleg a la Diputació de
Barcelona en el marc també del programa Xarxa del catàleg de serveis, i estem
a l'espera de saber si se'ns atorga la subvenció per elaborar aquest catàleg de
camins.

- Dotzena proposta, incloure una aplicació específica per incloure les despeses
ocasionades per les ventades del passat any 2014, per un import aproximat de
350,000 euros.
L'Ajuntament ha solucionat, com ja s'ha comentat en algun ple, els danys més
urgents  de  les  ventades  amb  el  crèdit  de  les  aplicacions  pressupostàries
d'aplicacions  concretes  com  camins  rurals,  enllumenat  públic,  espai  públic,
jardineria, prevenció d'incendis... Per tant, ja s'ha fet front a través d'aquestes
aplicacions a les urgències derivades dels danys provocats per les ventades. 
A més a més, hem sol·licitat ajudes a la Generalitat i a la Diputació per suportar
despeses  extraordinàries  que  puguin  anar  venint  relacionades  amb  aquest
fenomen, i estem a l'espera de saber què és el que podrem recollir en concepte
de subvencions.

- Tretzè punt, incloure una aplicació específica per a l'elaboració, la redacció i
execució de dos vials pel pas de vianants de la C-59 i sol·licitar les possibles
ajudes als diferents estaments.
Com hem comentat  alguna vegada  en algun  ple,  disposem de  projectes  o
d'avantprojectes per millorar dos passos conflictius, que són el creuament cap
el polígon industrial, creuament de la C-59 i el creuament de la C-59 cap a la
zona del cementiri, tenim un pressupost orientatiu. Fer això suposa un cost d'un
milió d'euros aproximadament, és una inversió que requereix un milió d'euros, i
nosaltres posarem aquesta inversió en exercicis pressupostaris vinents, no sé
si serà el 2016 o el 2017, en tot cas també això anirà en funció de si governem
o  no.  Però  ja  tenim  previst  dur  a  terme  aquesta  actuació,  no  en  aquest
pressupost perquè no ho hem pogut encabir, però en pressupostos futurs, no
gaire llunyans.

- Catorzè punt, incloure una aplicació específica per adequar les urbanitzacions
amb dèficits urbanístics de la normativa vigent.
Això els asseguro que val uns quants milions d'euros, que aquest Ajuntament
que malgrat que volgués i  tingués molt bona voluntat, en aquests moments li
és impossible afrontar, i el que fem és ajudar en el manteniment i l'adequació
dels  espais  públics  de  les  urbanitzacions  en  el  marc  d'aplicacions
pressupostàries previstes amb aquesta finalitat,  enllumenat públic, jardineria,
prevenció d'incendis, clavegueram, aigua potable, pavimentació... 
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Per tant,  ja fem manteniment en aquestes urbanitzacions,  però evidentment
algunes presenten uns dèficits urbanístics molt evidents, que només es podran
solucionar amb projectes complerts de reurbanització, que pugen molts milions
d'euros  i  que  en  aquests  moments,  al  menys  per  la  part  pública  són
inafrontables.

-  Quinzè  punt,  incloure  una  aplicació  específica  per  la  compra  de  plafons
informatius en tots els barris de la Vila.
Els darrers anys s'ha fet una inversió en aquest sentit, nosaltres considerem
que ja són suficients els plafons informatius que tenim.

- En setzè lloc, incloure una aplicació específica per mantenir i adequar tots els
polígons industrials de Caldes.
Un  altre  cop  utilitzen  criteris  genèrics,  mantenir  i  adequar  els  polígons
industrials, això s'hauria de concretar una mica més, però si  es parla d'una
adequació total, tornem a estar en el mateix cas que les urbanitzacions, una
inversió que en aquests moments és inassumible.

-  Proposen  també  incloure  una  aplicació  específica  per  executar  la
reurbanització del carrer Bigues.
Estem treballant en un avantprojecte per tirar endavant aquesta reurbanització,
però  també  estem  parlant  d'un  projecte  que  requereix  una  inversió  força
elevada i que no ha pogut tenir cabuda en aquest pressupost i que en tot cas si
vostès creuen que té cabuda, ens han de dir què més deixem de fer.

-  En  divuitè  lloc,  incloure  una  aplicació  específica  per  elaborar  i  executar
pressupostos participatius.
El que proposem per aquest any és el mateix que varem fer l'any passat, dotar
una  aplicació  de  pressupostos  participatius  quan  tinguem  el  tancament  de
l'exercici  2014  i  per  tant  tinguem  disponible  el  romanent  per  dedicar-lo  a
pressupostos participatius.

-  En  dinovè  lloc,  adequar  les  inversions  del  2015  per  ser  sufragades  amb
recursos propis.
Això que proposen no està permès per la llei. La despesa de capital, que són
les inversions i  les transferències de capital,  es financen amb ingressos de
capital, que són els préstecs i les subvencions i això no, diguem, no és que ens
ho inventem nosaltres, sinó que ens ho marca la llei i, per tant, les inversions
no es poden finançar mai amb ingressos propis que és el que vostès proposen
en aquest suggeriment.
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- En vintè lloc, aplicar la reducció establerta per l'Estat amb un mínim del 10%
en l'impost de l'IBI.
L'aplicació  de  reducció que suggereixen,  no  és una aplicació,  o  no  és una
reducció potestativa de l'Ajuntament, sinó que aquesta reducció és de caràcter
obligatori i de fet ja s'està aplicant d'ofici, s'ha anat aplicant des de l'any 2006,
durant deu anys, i per tant l'any 2015 és l'últim any que s'aplica d'ofici aquesta
reducció del coeficient de l'impost de l'IBI.

- La vint-i-unena proposta, aplicar subvencions socials en l'impost de l'IBI, un
altre  cop,  l'impost  de  l'IBI  està  absolutament  regulat  per  normativa  estatal,
aquesta normativa estableix quines bonificacions són potestatives d'acord amb
el que disposin les ordenances fiscals dels ajuntaments, l'apartat quatre de la
legislació que regula l'IBI estableix la bonificació pels subjectes passius que
tinguin  la  condició  de  titular  de  família  nombrosa,  i  aquesta  és  l'única
bonificació  de  caràcter  social  que  estableix  la  norma,  i  per  tant  és  l'única
bonificació de caràcter social que permet la norma.
L'ordenança fiscal número 1, nostre, que regula l'IBI, estableix una bonificació
per la condició de família nombrosa de la quota íntegra de l'impost del 40% en
el cas de determinats valors cadastrals i  una bonificació del 25% en cas de
altres valors cadastrals superiors, per tant l'única bonificació social que permet
la normativa, ja la tenim i ja l'apliquem. 

- En el lloc vint-i-dos, vostès proposen la congelació de la plantilla laboral.
Això ja ho he explicat abans, el pressupost 2015 s'ha incrementat en tres llocs
de treball respecte a la plantilla prevista pel 2014, un lloc de treball correspon
al responsable de l'oficina d'atenció al ciutadà i els altres corresponen: un a un
lloc de treball de professor de l'escola d'adults i un altre de tècnic de l'oficina
d'habitatge. Aquests llocs de treball no impliquen, com ja he explicat,  noves
incorporacions, sinó que són llocs de treball que s'han regularitzat, degut a  que
ja estaven ocupats a través d'un contracte de durada determinada, i  el  que
farem serà ocupar-los d'una altra manera.

- Proposta vint-i-tres, incrementar el 50% de l'IBI dels habitatges desocupats
durant més d'un any.
Aquí  tenim  tota  una  fonamentació  jurídica  en  base  a  sentències  i  a
jurisprudències i la conclusió que ens dóna és que hi ha una llei, una normativa
que  ho  permet,  però  aquesta  normativa  estatal  no  està  encara,  no  està
desplegada  reglamentàriament  i,  per  tant,  cal  un  desenvolupament
reglamentari  per aplicar el  recàrrec del 50% i  fins que aquest reglament no
estigui fet, entenen els nostres serveis jurídics que no ho podem aplicar.

- Vint-i-quatre, no redactar projectes dues vegades.
Per respondre a això, necessito saber quin projecte suposadament redactem
dues vegades, per tant no puc donar més especificacions a aquesta proposta.
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- I en últim lloc, lloc vint-i-cinc, revisar els contractes i convenis per aconseguir
millores econòmiques.
Un  altre  cop  hauríem  de  saber  a  quins  contractes  i  a  quins  convenis  es
refereixen, perquè en tenim molts, i de fet, recordar que tots els contractes i tots
els convenis que signem i que apliquem, ho fem sota els criteris d'eficàcia i
d'eficiència, entre d'altres coses perquè és una obligació de tota administració
funcionar d'aquesta manera.

Per tant això són els suggeriments, les reclamacions que han presentat, i que
nosaltres creiem adient desestimar per les raons que he comentat.

Passo ara la paraula als grups municipals en cas que hi hagi intervencions?
Molt bé, doncs comencem de menys a més, senyor Olóndriz.”

Pren la paraula el senyor Olóndriz:
“Moltes gràcies, bé, jo, com saps, no he presentat cap suggeriment, per tant el
meu vot serà el mateix que en el dia del ple dels pressupostos, l'abstenció.

Només volia fer una reflexió que he fet mentre parlaves, i és que em reafirmo
més i  cada cop estic més convençut  que hem de canviar la manera de fer
tasques a dins de l'Ajuntament. No es pot demanar a l'oposició que en el darrer
mes, en pocs dies, s'estudiïn un pressupost, facin propostes i, a sobre, facin
alternatives  per  dir  d'on les traiem. Crec que és una tasca que s'hauria de
poder fer durant tot l'any conjuntament. I, anaves dient: “si pujo, si gastem això,
haurem de deixar de fer determinades coses“, quedava molt bé per contrastar,
potser,  ha  estat  una  mica  exagerat,  no?  Podies  haver  triat  coses  menys
importants o d'un altre nivell.

En definitiva estem amb el mateix, en poc temps no es poden fer propostes
serioses,  no  sé  la  feina  que  han  fet  els  de  Convergència  i  els  del  PSC
presentant  forces  propostes,  però  evidentment  mancades  segurament  d'un
coneixement profund de l'administració, i no es tracta tant que l'oposició hagi de
decidir  des  del  principi,  sinó  que  durant  tot  el  mandat  l'oposició  tingui  el
coneixement profund de com funciona l'administració. Una cosa que crec que
entre  tots  plegats  hem  de  canviar  pel  bé  del  funcionament  tècnic  de
l'Ajuntament. 
Independentment d'això hi ha els criteris polítics que són molt importants i dels
que també, lamentablement trobo molt a faltar, no dic que no n'hi hagi, però
justificacions polítiques ideològiques de tot allò que fem, que segur que hi són,
però és que ens limitem a parlar de tecnicismes, tenim tant, ens podem gastar
tant, això ens ho permet la llei, això no ens ho permet, si pujo per aquí, per on
trec.  Tot  això  s'ha de fer,  però també s'ha de fer,  això  ho faig  perquè vull
afavorir  aquesta  capa  de  la  societat,  perquè  crec  que  aquesta  obra  és
necessària  socialment,  etc.  I  aquest  discurs  crec  que  el  tenim  bastant
abandonat.
Dit  això,  que és  una reflexió  general,  em reitero  en la  meva  abstenció  als
pressupostos.”
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Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, un comentari de la seva darrera reflexió, estic absolutament d'acord
que els pressupostos es un document d'intencions bàsicament polítiques, però
precisament  he  donat  algunes  xifres  per  veure  quines  són  les  intencions
polítiques al menys de l'equip de govern que ha redactat aquests pressupostos.
Hem quadruplicat  en quatre anys  els ajuts socials,  hem triplicat  les beques
relacionades amb educació, la despesa social global representa un percentatge
cada  vegada  més  gran  del  pressupost,  per  tant,  tot  això  no  són  només
números, no són tecnicismes, són voluntats polítiques, traduïdes, això sí, en
números i en tecnicismes. 
I després, jo no considero que sigui una simple limitació tècnica dir que tenim
un pressupost de divuit  milions de despesa, pràcticament de divuit  milions i
mig, és que és el que hi ha, a mi m'agradaria tenir-lo molt més elevat, però amb
les  ordenances  fiscals  que  tenim,  amb  les  transferències  d'altres
administracions que tenim, és el que hi ha, i mentre no canviï una cosa o l'altra
no  tenim gaire  més  marge  de  despesa,  dintre  de  la  despesa  evidentment,
llavors es pot decidir donar prioritat a una cosa o una altra, ara, amb aquesta
despesa encabir programes per actualitzar totes les urbanitzacions en un any,
tots els polígons industrials i fer tot allò que ens han demanat, jo no me'n veig
amb cor, diguem, en un any no me'n veig amb cor. 
Senyora Romano.”

Pren la paraula la senyora Romano:
“Gràcies senyor alcalde. Bé, nosaltres no entrarem a valorar punt per punt el
pressupost,  ja varem dir en el  seu moment el  que creiem. El  nostre vot  en
aquest cas serà l'abstenció, perquè entenem que el pressupost és l'eina bàsica
per tirar endavant l'Ajuntament, però evidentment els criteris si entrem a valorar
aplicacions... Vostè diu que clar, que no podem sumar tot això que els altres
partits  li  fan com a mer suggeriment,  no? Bé,  potser  sí,  potser  vostè dóna
prioritat  a altres aplicacions que altres grups municipals no els hi  donaríem,
però ja li dic, no entrarem a analitzar punt per punt. 
Per tant, el nostre vot serà l'abstenció, gràcies.”

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

Pren la paraula la senyora Coll:
“Gràcies,  bé,  primer  m'he  espantat  una  mica  perquè  nosaltres  fem  unes
propostes que estarien al voltant d'uns cent cinquanta mil euros, més o menys,
i clar, ha parlat de passar de divuit a vint-i-cinc milions d'euros, dic ostres, són
set, perquè has especificat perquè clar, diu com si estan doblant el pressupost
les  propostes  que fan,  ho  ha dit  en  general  i  llavors  em sembla  que eren
bastant assumibles si hi havia la voluntat, perquè per una banda la primera
proposta que fem no és nova, venim temps reivindicant-la, és una cosa que
hem parlat també com a grup en el Consell Escolar Municipal, i que no pretenia
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ser un increment de despesa, sinó una reutilització de despesa, i així ho vam
manifestar en el Consell Escolar, i així ho hem anat portant en aquest plenari,
quan una persona que ocupava una determinada despesa de capítol 1 es jubila
i no es cobreix aquesta plaça, nosaltres varem demanar que aquests recursos
que es deixaven de destinar a un contracte laboral i, per tant, unes nòmines,
que aquella despesa que hi havia prevista,  es reutilitzés i  anés destinada a
incrementar  els  cursos  de  natació  escolar,  perquè  som  conscients  que  la
majoria de nens, pot haver algun que no, no aprenen a nedar amb un dia a la
setmana uns mesos, i per tant havíem tingut una pèrdua molt gran.
Quan nosaltres estudiàvem i fèiem tots els cursos de natació a Caldes, tothom
aprenia a nadar segur. Tots els nens que estudiaven en aquest poble, vam
passar a tres anys, amb tres anys potser encara mira, potser aguantar-se es
podia  assolir,  però  òbviament,  amb  un  any  no,  i  havíem  perdut  això.
L'avantatge de tenir un poble amb uns infants que saben nedar, a un poble que
aquell que pugui s'ho podrà pagar o tindrà piscina, o anirà a la piscina a fer
cursets, i el que no, doncs no en sabrà.
Per tant, no demanàvem un increment de despesa, sinó que veníem seguint
amb la reivindicació que fèiem, que uns diners que es dedicaven a la mateixa
regidoria d'educació,  que es dedicaven a les escoles, que es dedicaven en
aquest  àmbit,  es reorientessin a poder  recuperar  alguna cosa del  que hem
perdut.
Llavors quan vostè m'argumentava que això suposava renunciar a altres coses,
i que, per tant, si és que no volíem que es fessin ajuts a les escoles, a material
escolar, diem, és contradictori amb el que li estem demanant, perquè li estem
dient precisament que hi hagués una aplicació extra d'ajuts a l'escolarització,
cicles  formatius  i  estudis  universitaris.  Per  tant,  precisament  no  estem
demanant  que  redueixin  aquestes  partides,  al  contrari,  a  la  Comissió
Informativa els hi vàrem demanar el desglòs perquè en la Comissió semblava
que ens venien a dir, no, no, si és que tot això ja està previst, òbviament en el
desglòs no està previst, és un àmbit de la formació que no s'està fent suport als
joves de Caldes que estan fent cicles formatius o universitat, no? I sabem que
cada  cop  és  més  difícil  per  a  les  famílies  el  poder  accedir  als  estudis
universitaris i cada cop ens ho volen posar més difícil que els nens i nenes de
Caldes el dia que hagin d'arribar a la universitat s'ho puguin, més o menys,
permetre d'una manera o d'una altra, no? 
Per una banda estan retallant les beques i per altra banda estan incrementant
cada cop més els costos, i l'última barbàrie és aquesta del tres més dos que el
ministre Wert ha proposat, ara fa deu dies o menys, no? 
Per tant, una cosa o l'altra no seria, i demanàvem doncs que es tingués en
compte aquest nivell de formació, i també donar suport a aquests estudiants.

Respecte  a  l'altra  proposta  que  presentàvem  d'equiparació  a  les  famílies
monoparentals,  a  les  nombroses,  que  ens  deien:  “No  és  que  no  es  pot
reconèixer perquè l'única bonificació prevista, no, no, no estem demanant una
bonificació, perquè això hagués estat en tot cas una al·legació que haguéssim
fet a l'ordenança sinó fos perquè sabíem que no està per preveure, és un tema
que  portem,  no  sé,  un  any o  dos  parlant,  que  inicialment  el  vam entrar  a
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discussió amb el regidor d'hisenda en les ordenances, jo crec, de fa un parell
d'anys, conscients que la pròpia ordenança no podia preveure, però que ens
semblava que era una demanda que es fa des del col·lectiu i  que es podia
recollir i  que en tot cas, i  fa dos anys es van comprometre a fer-ho des de
capítol 4 i no des de les Ordenances Fiscals, anava passant el temps i això no
es produïa. Se'ns havia dit que això ja es feia, finalment no es feia, seguíem
amb  aquesta  reivindicació.  Il·legal,  òbviament,  no  és,  perquè,  per  posar-li,
l'Ajuntament de Barcelona, que és el més gran de Catalunya, ho fa. No ho fa
òbviament  com a bonificació  a l'Ordenança Fiscal  perquè no poden ells,  ni
podem nosaltres, però sí que ho fa, ho fa Barcelona, ho fa Santa Coloma, parlo
de municipis grans, no parlo per posar un exemple d'un poble més petit de la
muntanya amb cent habitants que potser no en té cap cas i, per tant, pot fer el
que vulgui, perquè no li costarà res, no? 
Estàvem parlant d'aquesta equiparació, òbviament no des del punt de vista de
l'Ordenança Fiscal,  sinó des del punt de vista del pressupost i  del capítol  4
d'aquest ajuntament.
Vàrem demanar les dades a la Comissió Informativa, algunes ens han arribat
parcialment, de les famílies, quantes famílies nombroses hi ha a Caldes?, a
quantes se'ls  hi  aplica la bonificació  en l'IBI?,  quantes monoparentals?,  per
saber  si  això  era  un  disbarat  tan  gran  que  suposava  milions  d'euros  per
l'Ajuntament, o això suposava poca cosa. Hem tingut resposta. Avui mateix ens
ha dit el regidor el nombre de famílies que reben, o que sol·liciten i que estan
bonificades a l'IBI famílies nombroses, un total de setanta famílies com ens han
dit, no sé si és el total de quantes famílies nombroses, que això sí que facilita,
si aquests setanta són el 90% de les famílies, o aquests setanta és sobre 600
famílies nombroses que hi ha a Caldes, aquesta dada ens faltaria per saber
quin percentatge i quin és el motiu real per no portar a terme aquesta proposta,
no? Si realment és inassumible o si en el cas de les nombroses que sabem que
a Catalunya, no sabem a Caldes, però a Catalunya són moltes més famílies
que  les  monoparentals,  i  estàvem  parlant  de  dotze  mil  euros  per  les
nombroses, doncs igual la quantitat que havien de preveure tampoc era tan
gran per  fer  aquesta  equiparació,  ja  dic,  des del  capítol  4  i  no  des de les
ordenances.
I  després l'altra  qüestió  que plantejàvem era el  tema dels  plans d'ocupació
locals.  Demanàvem uns plans que fossin locals,  no només d'aplicació en el
municipi, sinó des de l'àmbit municipal. Som conscients i he d'agrair també la
informació  que ens envia  la  regidora  respecte  als  plans que estan vigents,
finançats tant per la Diputació com per la Generalitat de Catalunya, el de treball
als barris, el de treball i formació, i el nou aquest que és de la Diputació que
deia bé, busquem diners, bé, aquest realment buscar no, perquè la Diputació
ha agafat, quants habitants hi ha? Toca tant, i gasteu-vos-ho amb això, però
bé, en tot cas és cert que són recursos, però també, tan preocupant és quan
s'està parlant o ahir  mateix,  la  UGT de la  comarca ens deia les dades del
nombre de persones que ja no reben cap tipus de prestació i que són persones
aturades i s'ha quadruplicat en molt poc temps, no? 
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I per tant, malgrat és veritat que en moments de crisi s'estan fent més plans
d'ocupació segurament que s'haguessin fet en altres moments, però es que és
més necessari que mai i per això demanàvem que des de l'àmbit municipal hi
hagués una aportació en aquest sentit, fèiem una proposta inicial, però bé, que
això també era, lògicament adaptable a la realitat, però creiem que necessària,
i per això ens a sap greu que són temes que no són nous, ens hem focalitzat
en coses que ens a semblen prioritàries perquè entenem que tampoc havíem
d'entrar a la partida 103, un euro més o menys, sinó unes línies que creiem
importants, el de l'ajut a les famílies que estan en dificultats, per això, per poder
continuar la seva formació, i l'altre en l'àmbit aquest de l'ocupació. En tot cas
ens a sap greu, però nosaltres seguirem proposant i esperem que algun dia
ens recullin alguna altra, no? Gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt bé, gràcies, no hi havia més intervencions, passo la paraula al regidor
d'Hisenda, senyor Marañés.”

Pren la paraula el senyor Marañés:
“Moltes gràcies, jo voldria fer una petita reflexió. Vaig sentir en l'últim ple i en
aquest la queixa que s'havia facilitat la informació el novembre, tard, i jo el que
els  convido  és  que  vostès  durant  l'any  em  vagin  demanant  la  informació,
perquè sincerament entenc que tampoc fer uns pressupostos amb un mes o
dos per part vostre ha de ser difícil, llavors, us convido que sigueu vosaltres els
que em demaneu la documentació.”

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

Pren la paraula la senyora Coll:
“Bé, doncs en tot cas recollint aquest oferiment que feia el regidor, demanaria
que aquella documentació, aquella petició de documentació que li vaig enviar
per  e-mail  a  la  Comissió  Informativa,  la  part  que  encara  està  pendent  del
nombre  de  famílies  monoparentals,  que  me  la  poguessin  fer  arribar,  ja
d'entrada per seguir. Hi ha part que he rebut per part del regidor, per part de la
regidora, però encara hi ha coses que estaven pendents, són petites coses,
però si m'ho poden fer arribar, seria d'agrair, gràcies.”

Pren la paraula el senyor Marañés:
“Disculpi, a la part de baix de l'e-mail posava que s'havia sol·licitat la informació
i  estàvem  a  l'espera  de  rebre-la,  que  a  la  que  ens  arribi,  li  facilitem,  cap
problema.”
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Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt  bé,  doncs si  no hi  ha  més intervencions? Passem a la  votació  de la
proposta,  que  recordo  que  votar  favorablement  vol  dir  desestimar  les
reclamacions i  aprovar  definitivament el  pressupost  i  votar  en contra vol  dir
exactament el contrari.”        

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta dels presents [9
vots favorables dels membres del grup municipal d’ERC (9); 4 vots en contra de
CIU (3) i del PSC (1); i 2 abstencions del PPC (1) i d’ICV-EUiA (1)],

             
         ACORDA:

   
Identificació de l’expedient 

Expedient  relatiu  a  la  resolució  de  les  reclamacions  contra  el  Pressupost
General  de  l’Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui  per  a  l’exercici  2015  i
l’aprovació definitiva de l’esmentat pressupost.

DICTAMEN

Antecedents

I. D'acord amb els informes d'Intervenció que s'adjunten a aquest expedient,

“Informe d’Intervenció

Assumpte

Al·legacions  presentades  pel  senyor  Javier  Moreno  Garcia  contra
l’acord d’aprovació inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de
Caldes de Montbui per a l’exercici 2015.

Antecedents

I.  El  Ple  de  l’Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui  en  sessió  plenària
celebrada el dia 23 de desembre de 2014 va aprovar inicialment el
Pressupost General de l’any 2015.

II. El pressupost ha estat sotmès a exposició pública des del dia 9 de
gener de 2015, data de publicació al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, fins al dia 27 de gener de 2015.

III. En data 27 de gener de 2015 el senyor Javier Moreno Garcia va
presentar  una reclamació al  Pressupost  General  de l’Ajuntament de
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Caldes de Montbui per a l’any 2015, mitjançant escrit que s’adjunta a
aquestes al·legacions, amb núm. de registre d’entrada E/000033-2015.

IV. L'article 170.1del Reial  decret legislatiu  2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals,
estableix :

“1. Als efectes del que està disposat a l'apartat 1 de l'article anterior, 
tindran la consideració d'interessats:

a) Els habitants en el territori de la respectiva entitat local.

b) Els que resultin directament afectats, encara que no resideixin en el 
territori de l'entitat local.

c) Els col·legis oficials, les cambres oficials, sindicats, associacions i
altres  entitats  legalment  constituïda  per  vetllar  pels  interessos
professionals o econòmics i  veïnals,  sempre que actuïn en defensa
dels que els hi són propis.”

El senyor  Javier Moreno Garcia presenta la reclamació com a grup
municipal del Partit Socialista de Catalunya de l’Ajuntament de Caldes
de Montbui i d'acord amb els nomenaments dels membres d'aquesta
corporació  aquest  senyor  no  consta  com  a  membre  d'aquest  grup
polític municipal.

Per  tant,  aquesta  reclamació  es  considera  presentada  pel  senyor
Javier Moreno Garcia a títol particular.

V. L’article 170.2 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,
estableix :

“2. Únicament es poden fer reclamacions contra el pressupost:

a) Perquè la seva elaboració i aprovació no s’ha ajustat als tràmits que
estableix aquesta Llei.

b) Perquè omet el crèdit necessari per complir obligacions exigibles a 
l’entitat local, en virtut ’un precepte legal o de qualsevol altre títol 
legítim.

c) Perquè els ingressos amb relació a les despeses pressupostades
són  manifestament  insuficients  o  bé  d’aquestes  respecte  a  les
necessitats per a les quals estigui previst.”
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D'acord  amb  el  que  s'exposa  a  continuació,  les  reclamacions
efectuades es refereixen més a suggeriments que no a reclamacions
administratives pròpiament. 

Consideracions a les reclamacions i suggeriments

Com a resposta a les diverses reclamacions i suggeriments presentats
es realitzen les consideracions següents:

Primer. Incorporar crèdit suficient per a garantir la natació escolar a 3
cursos acadèmics, com a pas previ a un creixement continuat de la
cobertura de la mateixa.

El programa de Natació Escolar és una col·laboració no obligatòria que
l'Ajuntament fa amb les escoles de Caldes i que permet completar el
currículum docent de l'assignatura d'educació física; competència de la
Generalitat de Catalunya.

L'Ajuntament, a través d'un conveni amb el Club Natació Caldes pel
que fa a l'execució, assumeix la totalitat del cost d'aquest servei no
obligatori. No rebem cap tipus de subvenció per aquest concepte.

L'existència d'alguna col·laboració econòmica per part del Departament
d'Educació  o  l'aplicació  d'algun  tipus  de  coopagament  permetria
ampliar aquest programa sense haver d'incrementar l'aportació local.

Segon. Incorporar una partida extra d'ajuts per a l'escolarització  en
cicles  formatius  i  universitat  per  desplaçaments,  llibres  i  material
escolar amb una dotació inicial de 20.000 euros.

L'Ajuntament disposa de diferents línies de beques i ajuts vinculades a
diversos nivells de formació infantil i juvenil:

-Beques menjador infantil i primària.
-Beques per crèdits de síntesi.
-Beques per colònies.
-Beques per escolarització 0/3 anys.
-Beques menjador 0/3 anys.
-Beques material escolar i llibres.
-Altres ajuts puntuals per criteris socials.

D'acord amb la informació que es desprèn de la comptabilitat l'evolució
de  l'aplicació  pressupostària,  beques  a  les  escoles,  núm.  48  3260
48000, ha estat la següent:

Despesa real any 2012,  30.151,66 €
Despesa real any 2013,  50.787,89 €
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Despesa real any 2014,  78.049,13 €
Pressupost inicial 2015,  90.000,00 €

La despesa,  per  aquests  conceptes,  s'ha  incrementat  en  els  últims
exercicis per donar resposta a l'increment de les necessitats socials de
les famílies i, també, per la disminució que en alguns casos han patit
algunes importants línies de subvencions per part de la Generalitat de
Catalunya (per exemple, Ajuts escolarització 0/3 anys)

Tercer. Incorporar  una  partida  per  a  l'equiparació  de  les  famílies
monoparentals a les nombroses pel que fa a la bonificació de l'IBI.

L'article 74.4 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,
només preveu la bonificació per als supòsits de famílies nombroses.
L'Organisme  de  Recaptació  i  Gestió  Tributària  considera  que  dites
bonificacions, tal com estableix l'article 14 de la llei 58/2003, de 28 de
desembre, Llei  general  tributària,  s'han d'aplicar en els seus termes
estrictes i, per tant, no es pot aplicar una bonificació per a supòsits no
previstos expressament en la llei.
Un altre tema és el de les subvencions, on l'Ajuntament de conformitat
amb  la  llei  de  subvencions  i  mitjançant  el  corresponent  reglament
podria establir-ho.

Quart.  Incorporar una partida per a plans d'ocupació locals amb un
crèdit inicial de 100.000 euros.

D'acord amb la distribució de competències entre l'Estat i la Generalitat
de Catalunya és competència d'aquesta aprovar les convocatòries dels
plans d'ocupació destinades a les entitats locals per tal de reduir l'atur. 

D'acord amb els articles 25 i 27 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Llei de
bases  del  règim  local,  que  enumeren  les  competències  pròpies  i
delegades dels municipis, les polítiques actives d'ocupació no són de
competència  municipal,  aquesta  competència  correspon  a  la
Generalitat de Catalunya, els municipis tenen competències executives
per fer aquestes polítiques en el sentit que les desenvolupen a través
dels plans d'ocupació aprovats pel Servei d'Ocupació de Catalunya.

D'acord amb la informació que es desprèn de la comptabilitat l'evolució
de  l'aplicació  pressupostària,  foment  de  l'ocupació,  núm.  50  2410
22699, ha estat la següent:

Despesa real any 2012,    51.421,90 €
Despesa real any 2013,  133.001,62 €
Despesa real any 2014,    76.641,43 €
Pressupost inicial 2015,  135.000,00 €

18



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

Aquesta aplicació pressupostària integra les accions formatives per a
les persones aturades per tal de millorar la seva ocupabilitat.

La previsió de despesa s'ha incrementat  en el  pressupost  inicial  de
2015.

Fonaments jurídics

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Llei de bases del règim local.

-  Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el
Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local. 

- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la llei reguladora de les hisendes locals.

- Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el títol VI 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.

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

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

- Llei 22/2013, de 23 de desembre, Llei de Pressupostos Generals de
l’Estat per a l'any 2014.

- Llei 36/2014, de 26 de desembre, Llei de Pressupostos Generals de
l’Estat per a l'any 2015.

-  Llei  7/2007,  de  12 d’abril,  per  la  qual  s’aprova  l’Estatut  Bàsic  de
l’Empleat Públic.

Conclusions

D'acord amb les consideracions exposades anteriorment es proposa
desestimar  les reclamacions i  suggeriments  presentades pel  senyor
Javier Moreno Garcia contra l’aprovació inicial del Pressupost General
de l’Ajuntament de Caldes de Montbui per a l’exercici 2015.
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El que informo als efectes avinents.“

“Informe d’Intervenció

Assumpte

Al·legacions presentades pel grup polític municipal de Convergència i
Unió de l’Ajuntament de Caldes de Montbui contra l’acord d’aprovació
inicial del Pressupost General de l’Ajuntament de Caldes de Montbui
per a l’exercici 2015.

Antecedents

El  Ple  de  l’Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui  en  sessió  plenària
celebrada el  dia 23 de desembre de 2014 va aprovar  inicialment el
Pressupost General de l’any 2015.

El pressupost ha estat sotmès a exposició pública des del dia 9 de
gener de 2015, data de publicació al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, fins al dia 27 de gener de 2015.

En data 27 de gener de 2015 el grup polític municipal de Convergència
i  Unió   va  presentar  una  reclamació  al  Pressupost  General  de
l’Ajuntament de Caldes de Montbui per a l'any 2015, mitjançant escrit
que s’adjunta a aquestes al·legacions, amb núm. de registre d’entrada
000811.

L’article 170.2 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,
estableix :

“2. Únicament es poden fer reclamacions contra el pressupost:

a) Perquè la seva elaboració i aprovació no s’ha ajustat als tràmits que 
estableix aquesta Llei.

b) Perquè omet el crèdit necessari per complir obligacions exigibles a 
l’entitat local, en virtut ’un precepte legal o de qualsevol altre títol 
legítim.

c) Perquè els ingressos amb relació a les despeses pressupostades
són  manifestament  insuficients  o  bé  d’aquestes  respecte  a  les
necessitats per a les quals estigui previst.”
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D'acord  amb  el  que  s'exposa  a  continuació,  les  reclamacions
efectuades es refereixen més a suggeriments que no a reclamacions
administratives pròpiament. 

Consideracions a les reclamacions i suggeriments

Com a resposta a les diverses reclamacions i suggeriments presentats
es realitzen les consideracions següents:

Primer.  Revisar el llistat annex de la plantilla 2015 on s'indiquen les
remuneracions econòmiques dels treballadors. Per identificar errors de
càlculs econòmics en determinats llocs de treball i vacants. I modificar
l'import real del mateix.

Respecte  aquest  punt  informo  que  a  l'expedient  del  pressupost  hi
consten  dos  documents  en  relació  al  personal,  un  és  l'annex  de
personal on hi ha una relació de les retribucions previstes dels llocs de
treball de l'Ajuntament i un altre és la plantilla on hi ha de constar tots
els  llocs  de  treball  classificats  per  funcionaris,  personal  laboral  i
personal eventual si n'hi ha.

D'acord  amb l'article  18  del  Reial  decret  legislatiu  781/1986,  de  18
d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de les disposicions legals vigents
en matèria de règim local, a l'annex de personal s'han de valorar tots
els  llocs  de  treball,  per  tant,  a  l'annex  de  personal  hi  consta  una
previsió de les retribucions més el cost de la Seguretat Social de cada
un  dels  llocs  de  treball,  amb  independència  que  aquests  estiguin
vacants o no.

Per criteri de prudència a l'annex de personal també es pressuposten
els llocs de treball vacants, per si és necessari cobrir-los d'acord amb la
normativa vigent.

Per  aquest  motiu  la  previsió  que  consta  a  l'annex  de  personal  es
correspon amb el que disposa la normativa vigent. 

Segon. Ampliar la partida específica per assumir les reduccions de les
ajudes a educació en l'àmbit de beques menjadors, material escolar i
transports escolar.

L'Ajuntament disposa de diferents línies de beques i ajuts vinculades a
diversos nivells de formació infantil i juvenil:

-Beques menjador infantil i primària.
-Beques per crèdits de síntesi.
-Beques per colònies.
-Beques per escolarització 0/3 anys.
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-Beques menjador 0/3 anys.
-Beques material escolar i llibres.
-Altres ajuts puntuals per criteris socials.

D'acord amb la informació que es desprèn de la comptabilitat l'evolució
de  l'aplicació  pressupostària,  beques  a  les  escoles,  núm.  48  3260
48000, ha estat la següent:

Despesa real any 2012,  30.151,66 €
Despesa real any 2013,  50.787,89 €
Despesa real any 2014,  78.049,13 €
Pressupost inicial 2015,  90.000,00 €

La  despesa,  per  aquests  conceptes,  s'ha  incrementat  en  els  últims
exercicis per donar resposta a l'increment de les necessitats socials de
les famílies i, també, per la disminució que en alguns casos han patit
algunes importants línies de subvencions per part de la Generalitat de
Catalunya (per exemple, Ajuts escolarització 0/3 anys)

Tercer. Incloure  una partida  específica  d'ajuts  a  famílies  que hagin
exhaurit les prestacions socials.

D'acord amb la informació que es desprèn de la comptabilitat l'evolució
de l'aplicació pressupostària, atenció social, núm. 48 2310 22699, ha
estat la següent:
Despesa real any 2012,   24.525,26 €
Despesa real any 2013,   41.618,19 €
Despesa real any 2014,   79.651,31 €
Pressupost inicial 2015, 100.000,00 €

Aquesta  aplicació  pressupostària  integra  els  ajuts  d'urgència  a  les
famílies  en  situació  o  en  risc  d'exclusió  social.  Comprèn  ajuts  pel
subministrament elèctric i d'aigua, entre d'altres necessitats d'urgència.

La despesa s'ha incrementat en aquests anys.

D'acord amb l'article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Llei de bases
del règim local, és una competència municipal l'avaluació i informació
de  les  situacions  de  necessitat  social  i  l'atenció  immediata  de  les
persones amb situació o en risc d'exclusió social.

Quart.  Incloure  una  partida  específica  per  a  polítiques  actives
d'ocupació per a aturats de llarga durada.

D'acord amb la informació que es desprèn de la comptabilitat l'evolució
de  l'aplicació  pressupostària,  foment  de  l'ocupació,  núm.  50  2410
22699, ha estat la següent:
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Despesa real any 2012,    51.421,90 €
Despesa real any 2013,  133.001,62 €
Despesa real any 2014,    76.641,43 €
Pressupost inicial 2015,  135.000,00 €

Aquesta aplicació pressupostària integra les accions formatives per les
persones aturades per tal de millorar la seva ocupabilitat.

La previsió de despesa s'ha incrementat  en el  pressupost  inicial  de
2015.

D'acord amb els articles 25 i 27 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, llei de
bases  del  règim  local,  que  enumeren  les  competències  pròpies  i
delegades dels municipis, les polítiques actives d'ocupació no són de
competència  municipal,  aquesta  competència  correspon  a  la
Generalitat de Catalunya, els municipis tenen competències executives
per fer aquestes polítiques en el sentit que les desenvolupen a través
dels plans d'ocupació aprovats pel Servei d'Ocupació de Catalunya.

Cinquè.  Incloure  una  partida  específica  per  elaborar  un  pla
extraordinari municipal d'ocupació i formació d'aturats.

D'acord amb la distribució de competències entre l'Estat i la Generalitat
de Catalunya és competència d'aquesta aprovar les convocatòries dels
plans d'ocupació destinades a les entitats locals per tal de reduir l'atur. 

En aquest punt em remeto al que s'ha exposat en el punt anterior.

Sisè. Incloure una partida específica per elaborar un Programa d'ajuda
directa a les empreses pel foment de l'ocupació.

D'acord amb els articles 25 i 27 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Llei de
bases  del  règim  local,  que  enumeren  les  competències  pròpies  i
delegades dels municipis, aquests no poden realitzar ajudes directes a
les empreses pel foment de l'ocupació. Des de l'àmbit municipal l'única
manera d'incentivar a les empreses per fomentar l'ocupació és a través
dels beneficis fiscals dels impostos locals.

L'Ajuntament de Caldes de Montbui, a l'Ordenança Fiscal núm. 2 que
regula l'Impost sobre activitats econòmiques, s'estableix una bonificació
del 20% de la quota tributària per aquells subjectes passius (empreses)
que  incrementin  en  tres  treballadors  la  mitjana  de  la  plantilla  de
treballadors amb contracte indefinit.

Setè. Incloure una partida específica per efectuar la recollida selectiva
específica del vidre en el comerços i empreses.
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El  pressupost  inicial  de  2015  a  l'aplicació  pressupostària,  recollides
selectives  complementàries,  núm.  31  1621  22798,  d'import  de
94.523,64 euros inclou entre d'altres la recollida selectiva del paper i
cartró als comerços i empreses. 

La despesa de la recollida selectiva del vidre també està inclosa en
aquesta aplicació pressupostària. En aquest cas la recollida selectiva
del  vidre  dels  comerços  es  realitza  conjuntament  amb  la  dels
particulars. 

Vuitè. Incloure una partida específica per elaborar la redacció d'un Pla
de mobilitat funcional i real.

D'acord  amb  la  informació  del  cap  de  la  policia  local,  l'Ajuntament
disposa d'un estudi de mobilitat de l'any 2005.

La redacció d'un nou pla està sol·licitat dintre del Catàleg de Serveis de
Diputació de Barcelona de 2015 i  l'Ajuntament està a l'espera de la
resolució de la Diputació a la sol·licitud de subvenció per a la redacció
d'aquest pla.

En el moment que la Diputació de Barcelona resolgui a favor d'aquesta
subvenció es realitzarà la modificació de crèdit mitjançant generació de
crèdit per realitzar aquesta despesa.

Novè. Incloure una partida específica per elaborar la redacció d'un Pla
de viabilitat i de mobilitat del nou aparcament de Les Hortes previ a la
seva execució. 
D'acord amb la informació del cap dels serveis territorials, aquest Pla
és  un  dels  documents  que  formen  part  del  Projecte  Executiu  de
l’Aparcament de Les Hortes de Baix que s’està redactant actualment.

Desè. Incloure una partida específica per elaborar la redacció d'un Pla
de manteniment i d'eficiència energètica de tots els edificis municipals. 

L’Ajuntament de Caldes de Montbui ja disposa des de principis de 2013
d’un Pla d’estalvi i eficiència energètica dels equipaments municipals,
redactat per l’enginyer Aleix Rifà i Beltran. 

Onzè.  Incloure  una  partida  específica  per  elaborar  la  redacció  d'un
catàleg de camins del terme municipal de Caldes.

D'acord  amb  la  informació  del  cap  dels  serveis  territorials,  aquest
catàleg està  demanat  dintre  el  Catàleg  de  Serveis  de  Diputació  de
Barcelona de 2015 i estem a l’espera de la resposta de Diputació a la
sol·licitud de subvenció.
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En el moment que la Diputació de Barcelona resolgui a favor d'aquesta
subvenció es realitzarà la modificació de crèdit mitjançant generació de
crèdit per realitzar aquesta despesa.

Dotzè.  Incloure  una  partida  específica  per  incloure  les  despeses
ocasionades  per  les  ventades  del  passat  any  2014,  per  un  import
aproximat de 350.000 euros.

D'acord amb la informació del cap dels serveis territorials, l’Ajuntament
ha solucionat  els  danys  més urgents de les ventades amb el  crèdit
d’aplicacions del pressupost municipal com camins rurals, enllumenat
públic, espais públics, jardineria, prevenció d’incendis, etc. 
L’Ajuntament ha sol·licitat ajudes a la Generalitat de Catalunya i a la
Diputació de Barcelona per suportar aquestes despeses extraordinàries
i, també,  les despeses que es generaran en un futur immediat, com la
tasca de prevenció d’incendis en les zones forestals afectades. 

Tretzè. Incloure  una  partida  específica  per  elaborar  la  redacció  i
execució de dos vials de pas de vianants a la C-59 (accés cementiri i
accés Pol. Ind. La Borda) i sol·licitar les possibles ajudes als diferents
estaments (Diputació i Generalitat).

D'acord amb la informació del cap dels serveis territorials, l’Ajuntament
ha realitzat els estudis previs dels passos per a vianants des del casc
urbà  al  polígon  de  La  Borda  i  al  cementiri  municipal.  La  important
despesa  que  comporta  l’execució  d’aquestes  obres  implica  la
priorització de les mateixes respecte altres d’igual importància.

Catorzè.  Incloure  una  partida  específica  per  adequar  les
urbanitzacions (barris)amb dèficits urbanístics a la normativa vigent. 

D'acord amb la informació del cap dels serveis territorials, l’Ajuntament
realitza  el  manteniment  i  adequació  dels  espais  públics  de  les
urbanitzacions (barris) en el  marc de les aplicacions pressupostàries
previstes per aquesta finalitat: enllumenat públic, jardineria, prevenció
d’incendis, clavegueram, aigua potable, pavimentació, etc. 

Quinzè.  Incloure  una  partida  específica  per  la  compra  de  plafons
informatius en tots el barris de la Vila.

D'acord amb la informació rebuda de l'equip de govern no s'ha inclòs
una  partida  específica  per  aquesta  despesa  perquè  es  consideren
suficients els plafons informatius existents.
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Setzè.  Incloure una partida específica per mantenir i adequar tots els
Polígons Industrials de Caldes.

D'acord amb la informació del cap dels serveis territorials, l’Ajuntament
realitza el manteniment dels espais públics dels polígons industrials en
el  marc  de  les  aplicacions  pressupostàries  previstes  per  aquesta
finalitat:  enllumenat  públic,  jardineria,  clavegueram,  aigua  potable,
pavimentació, etc.

Dissetè. Incloure una partida específica per executar la reurbanització
de carrer Bigues.

La important despesa que comporta l’execució d’aquesta obra implica
la priorització de la mateixa respecte altres d’igual importància.

Divuitè.  Incloure  una  partida  específica  per  elaborar  i  executar
pressupostos participatius.

D'acord amb la informació rebuda de l'equip de govern no s'ha inclòs
una partida específica perquè igual  que a l'any 2014 es dotarà una
partida  per  pressupostos  participatius  en  el  cas  de  romanent  de
tresoreria disponible un cop aprovada la liquidació del pressupost de
l'exercici 2014. 

Dinovè. Adequar  les  inversions  pel  2015  per  ser  sufragats  amb
recursos propis.

D'acord amb el principi d'equilibri formal del pressupost els ingressos
corrents  (impostos,  taxes,  preus  públics,  transferències  corrents  i
ingressos  patrimonials)  financen  la  despesa  corrent  (despesa  de
personal,  despesa  corrents  en  béns  i  serveis,  despesa  financera,
transferències corrents i l'amortització dels préstecs).

La despesa de capital ( inversions i les transferències de capital) es
financen amb ingressos de capital (préstecs i subvencions bàsicament).

Aquest  tema  està  regulat  a  la  normativa  pressupostària  i  a  la  Llei
2/2012,  de  27  d'abril,  Llei  orgànica  d'estabilitat  pressupostària  i
sostenibilitat financera.

El pressupost inicial de 2015 compleix aquest principi d'acord amb el
que s'exposa a l'informe d'intervenció del pressupost inicial de 2015. 

Per aquest motiu, no és possible contemplar aquesta suggerència.
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Vintè. Aplicar la reducció establerta per l'Estat, en un mínim del 10%,
en l'impost de l'IBI.

La reducció de la base imposable de l'Impost  sobre béns immobles
està regulada a l'article 67 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març,  pel  qual  s'aprova  el  Text  refós  de  la  llei  reguladora  de  les
hisendes locals.

En aquest article s'estableix que en els immobles el valor cadastral dels
quals  s’hagi  incrementat  com  a  conseqüència  de  procediments  de
valoració  col·lectiva  de  caràcter  general  o  de  ponències  especials,
segons els casos, la reducció s’aplicarà durant nou anys a comptar des
de l’entrada en vigor  dels  nous valors,  segons es determina en els
apartats següents, tenint en compte que, en el cas d'immobles rústics
construïts,  la  reducció  es  practicarà  únicament  sobre  el  primer
component de la base imposable.

En el municipi de Caldes de Montbui la valoració col·lectiva de caràcter
general es va realitzar a l'any 2006, per tant, la reducció va iniciar-se a
l'any 2007, a raó d'un coeficient del 0,9 aplicat sobre la diferència entre
el nou valor cadastral i el valor cadastral anterior a la valoració. 

A l'any 2015 el coeficient de reducció aplicat és el 0,1, és l'últim any de
l'aplicació d'aquest coeficient i s'aplica d'ofici d'acord amb la normativa
que regula aquest impost.

Per  tant,  l'aplicació  de  la  reducció  suggerida  no  és  una  aplicació
potestativa de l'Ajuntament, aquesta reducció és de caràcter obligatori i
s'aplica d'ofici.

Vint-i-unè. Aplicar subvencions socials en l'impost de l'IBI.

El Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text
refós de la llei reguladora de les hisendes locals, regula l'impost sobre
béns  immobles.  L'article  74  estableix  quines  bonificacions  són
potestatives d'acord amb el que disposin les ordenances fiscals dels
Ajuntaments. 

L'apartat 4 estableix la bonificació pels subjectes passius que tinguin la
condició de titular de família nombrosa. Aquesta és l'única bonificació
de caràcter social que estableix la normativa.

A raó d'aquest precepte, l'ordenança fiscal núm.1 de l'Ajuntament de
Caldes de Montbui que regula l'Impost sobre béns immobles, estableix
una bonificació per la condició de família nombrosa de la quota íntegra
de l'impost  del  40% en el  cas del  valor  cadastral  fins a 111.100,00
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euros, i una bonificació del 25% en el cas del valor cadastral superior a
111.101,00 euros i inferior a 292.613,15 euros. 

Aquestes són les bonificacions de caràcter  social  que s'apliquen en
aquest impost. 

Vint-i-dosè. Congelació de la plantilla laboral.

D'acord amb la informació subministrada pel cap de recursos humans
la plantilla prevista en el pressupost de 2015 s'ha incrementat en 3 llocs
de treball respecte a la plantilla prevista en el 2014.

Un  lloc  de  treball  correspon  amb  el  de  responsable  de  l'Oficina
d'Atenció al Ciutadà, segons l'acord del Ple, mitjançant el qual es va
crear  aquest  nou  lloc  de  treball,  aquesta  creació  correspon  a  les
necessitats organitzatives de l'Ajuntament.

Els altres dos corresponen, un lloc de treball de professor de l'escola
d'adults  i  un  altre  lloc  de  treball  de  tècnic  de  l'oficina  d'habitatge.
Aquests llocs de treball  no impliquen noves incorporacions sinó que
són  llocs  de  treball  que  s'han  regularitzat  degut  a  què  ja  estaven
ocupats a través d'un contracte de durada determinada.

Vint-i-tresè.  Increment  del  50  per  cent  de  l'IBI  dels  habitatges
desocupats durant més d'un any.

L'article 72.4,  apartat  tercer del  TRLRHL assenyala:  "Tratándose de
inmuebles  de  uso  residencial  que  se  encuentren  desocupados  con
carácter permanente, por cumplir las condiciones que se determinen
reglamentariamente,  los  ayuntamientos  podrán  exigir  un  recargo  de
hasta el 50 por 100 de la cuota líquida del impuesto. Dicho recargo,
que se exigirá a los sujetos pasivos de este tributo y al que resultarán
aplicable,  en  lo  no  previsto  en  este  párrafo,  sus  disposiciones
reguladoras, se devengará ..."

Considerem, tal com es desprèn del redactat de la norma, que per a
poder liquidar el recàrrec previst ha d'haver una norma reglamentaria
d'àmbit  estatal  que ho reguli.  Si  no fos així  cada ajuntament podria
preveure,  de  forma  diferent,  el  que  es  considera  com  habitatge
desocupat. Amb aquest sentit s'ha manifestat el TSJC en sentència de
data 22 de juliol de 2011 en la qual estableix en el seu fonament de
dret quart: "El único objeto de debate, por tanto, se reduce a decidir si
la  expresión  "por  cumplir  las  condiciones  que  se  determinen
reglamentariamente"  remite  a  un  Reglamento  estatal  o  a  una
ordenanza municipal. En esta cuestión, debemos partir de que la Ley
aplicada  regula  precisamente  los  tributos  municipales,  por  lo  que
cuando quiere dejar margen a los Ayuntamientos para regular ciertos
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aspectos de tales tributos lo dice expresamente. Sin ir más lejos, el
párrafo  2º  del  mismo  art.  72.4  dispone  que  "los  ayuntamientos
respectivos podrán incrementar los tipos fijados" en la ley , y remite
directamente  a  la  "ordenanza  fiscal"  la  fijación  del  umbral  del  valor
catastral a partir del cual pueden aplicarse los tipos incrementados que
prevé. Y en otros muchos preceptos se repiten fórmulas semejantes
con la misma finalidad (v . gr. arts. 20, 34, 62.3, 74, 87, 88.2, 95.6,
102.3,  103.2,  107.4  ,  etc...).  Por  eso,  cuando  el  TRLHL  no  alude
expresamente  a los Ayuntamientos o a las ordenanzas municipales
para regular ciertas cuestiones de los tributos locales, sino que deja su
desarrollo a un "reglamento", como hace en el art. 72.4.3º (o en el art.
95.3 , por poner otro ejemplo), debe entenderse que con ello se está
remitiendo  con  precisión  a  las  normas  que  aprueba  el  Gobierno
central, pues sólo éstas reciben el nombre técnico de "reglamentos"
(aparte  de  las  que  aprueban  los  gobiernos  autonómicos,  por
supuesto)."

Per  tant,  en  base  a  això  cal  un  desenvolupament  reglamentari  per
aplicar el recàrrec del 50%.
Vint-i-quatrè. No redactar projectes dues vegades.

Per respondre aquest punt cal especificar de quins projectes es tracta.

Vint-i-cinquè.  Revisar  els  contractes  i  convenis  per  aconseguir
millores econòmiques.

Per respondre aquest punt cal especificar de quins convenis es tracta.

És l'obligació de l'Administració realitzar les seves actuacions d'acord
amb els principis d'eficàcia i eficiència. 

Fonaments jurídics

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Llei de bases del règim local.

-  Reial  decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril,  pel qual s'aprova el
Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local. 

- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la llei reguladora de les hisendes locals.

- Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el títol VI 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.

-  Reial  Decret  8/2010,  de  20 de maig,  pel  qual  s’adopten mesures
extraordinàries per a la reducció del dèficit públic.
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- Reial Decret 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en
matèria  pressupostària,  tributària  i  financera  per  a  la  correcció  del
dèficit públic.

- Llei 22/2013, de 23 de desembre, Llei de Pressupostos Generals de
l’Estat per a l'any 2014.

- Llei 36/2014, de 26 de desembre, Llei de Pressupostos Generals de
l’Estat per a l'any 2015.

-  Llei  7/2007,  de  12  d’abril,  per  la  qual  s’aprova  l’Estatut  Bàsic  de
l’Empleat Públic.

Conclusions

D'acord amb les consideracions exposades anteriorment es proposa
desestimar les reclamacions i suggeriments presentats pel grup polític
municipal de Convergència i Unió contra l’aprovació inicial Pressupost
General de l’Ajuntament de Caldes de Montbui per l’exercici 2015.

El que informo als efectes avinents.”

II.  S’ha  procedit  a  la  resolució  de  les  reclamacions  presentades  contra  el
Pressupost  General  de  l’Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui  per  a  l’exercici
2015. Com a conseqüència de la desestimació de les reclamacions es proposa
l’aprovació  definitiva  del  Pressupost  General  de  l’Ajuntament  de  Caldes  de
Montbui per a l’exercici 2015.

III.  L’esmentat  Pressupost  General  per  a  l’exercici  de  2015  l’integren  els
pressupostos següents:

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

Gestió Municipal de Serveis, S.A. (GMSSA)
Caldes Habitatge, SL 

IV.  La  motivació  de  la  urgència  d’aquest  acord  és  per  poder  desenvolupar
l’execució del pressupost municipal de 2015 i no endarrerir la gestió econòmica
de la despesa prevista pel 2015.
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Fonaments de dret

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Llei de bases del règim local.

-  Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el
Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local. 

- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la llei reguladora de les hisendes locals.

- Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el títol VI 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.

-  Reial  Decret  8/2010,  de 20 de maig,  pel  qual  s’adopten mesures
extraordinàries per a la reducció del dèficit públic.
- Reial Decret 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en
matèria  pressupostària,  tributària  i  financera  per  a  la  correcció  del
dèficit públic.

- Llei 22/2013, de 23 de desembre, Llei de Pressupostos Generals de
l’Estat per a l'any 2014.

- Llei 36/2014, de 26 de desembre, Llei de Pressupostos Generals de
l’Estat per a l'any 2015.

-  Llei  7/2007,  de  12 d’abril,  per  la  qual  s’aprova  l’Estatut  Bàsic  de
l’Empleat Públic.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer.-  Desestimar les reclamacions presentades pel senyor Javier Moreno
Garcia i el grup municipal de Convergència i Unió contra el Pressupost General
l’Ajuntament de Caldes de Montbui per a l’any 2015 i la seva plantilla. 

Segon.-  Aprovar  definitivament  el  Pressupost  General  Municipal  i  les Bases
d’Execució  del  Pressupost  de  l’Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui  per  a
l’exercici econòmic de 2015, desglossats en els Pressupostos següents:
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1.- PRESSUPOST DE L’ENTITAT

Estat d’ingressos

   Capítol I  - Impostos Directes .................................................... 8.475.096,28 €
   Capítol II  - Impostos Indirectes .................................................... 200.000,00 €
   Capítol III - Taxes, preus públics i altres ingressos ................... 3.599.091,98 €
   Capítol IV - Transferències corrents .......................................... 4.314.505,99 €
   Capítol V  - Ingressos Patrimonials .............................................. 103.084,49 €
   Capítol VII - Transferències de capital ......................................... 242.932,93 €
   Capítol IX - Passius financers ................................................... 1.390.154,98 €

             TOTAL INGRESSOS ..................................................... 18.324.866,65 €
 
Estat de despeses

   Capítol I  - Despeses de personal ............................................. 7.376.729,42 €
   Capítol II  - Despeses corrents en béns i serveis ...................... 6.601.759,75 €
   Capítol III - Despeses financeres ................................................. 233.963,00 €
   Capítol IV - Transferències corrents ............................................. 929.333,18 €
   Capítol VI - Inversions reals .......................................................1.730.476,24 €
   Capítol VII - Transferències de capital ........................................... 75.000,00 €
   Capítol IX - Passius financers ................................................... 1.377.605,06 €

TOTAL DESPESES ......................................... 18.324.866,65 €

2.- PRESSUPOSTOS SOCIETATS MERCANTILS DEPENDENTS:

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

   Estat d’ingressos ....................................................................... 1.540.647,96 €

   Estat de despeses ..................................................................... 1.540.647,96 €
   
   2.2.- CALDES HABITATGE, SL 

   Estat d’ingressos .............................................................................. 2.300,00 €

   Estat de despeses ............................................................................ 2.300,00 €

3.- PRESSUPOST CONSOLIDAT 

Total ingressos .................................................. 19.683.764,61 €
Total despeses .................................................. 19.683.764,61 €
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Tercer.-  Aprovar  definitivament  les  plantilles  de  personal  que es  detallen  al
Pressupost.

Quart.-  Publicar  el  Pressupost  General  per  a  l'any 2015 i  la  seva  Plantilla,
definitivament aprovat, mitjançant edicte en el Butlletí Oficial de la Província,
resumit per capítols de cadascun dels pressupostos que l’integren, així com la
plantilla del personal de l’Ajuntament d’acord amb el que estableix l’article 169
del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i l’article 20.3 del
Reial decret 500/1990, de 20 d’abril. 

El pressupost entrarà en vigor, a l’exercici corresponent, una vegada publicat
de la  manera  que preveu  l’apartat  3  l’article  169 del  Text  Refós  de la  Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.

Cinquè.- 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.

Sisè.- Notificar aquest acord al senyor Javier Moreno Garcia i al grup polític
municipal de Convergència i Unió.

2.  APROVAR  L’ESTABLIMENT  I  LA  FORMA  DE  GESTIÓ  DE
L'EQUIPAMENT  PÚBLIC   BANYS  TERMALS  EL  SAFAREIG.
EXPEDIENT NÚM.16/2015 DE PROMOCIÓ TURÍSTICA.

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, passo la paraula al regidor Jaume Mauri.”

Pren la paraula el senyor Mauri:
“Gràcies senyor alcalde, bona tarda a tothom. Les obres al safareig estan a la
seva fase última, estem amb els retocs i les proves. Mentre estem fent això, en
aquest moment doncs és l'oportunitat d'aprovar reglaments d'usos, els preus, i
també la cessió de la gestió. La gestió la farem directament des de GMSSA,
com que és un equipament públic i municipal, entenem que, i també seguint les
indicacions de l'estudi de viabilitat i econòmic que va fer la Diputació, doncs és
així com ho farem. A través de GMSSA, així tindrà uns preus populars, hi haurà
diversos tipus de modalitat  de preus, que van entre els 3 i  els 5 euros. La
intenció és que l'equipament pugui funcionar amb un aforament de 17 persones
simultàniament banyant-se a la piscina.
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D'aquesta limitació,  aquest  aforament té una limitació d'estança que és una
hora entre bany i solàrium o el que decideixin fer en aquesta hora. La idea és
que el funcionament o la inauguració sigui el 27 de març.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt  bé,  gràcies,  doncs  efectivament  hem optat  per  un  sistema  de  gestió
pública  a través d'una de les empreses municipals que tenim, que és l'empresa
de Gestió Municipal de Serveis, SA, que gestiona l'abastiment d'aigua, per tant
com  que  estem  parlant  d'un  equipament  de  banys  termals,  tenim  ja  una
empresa  pròpia  amb  experiència  en  la  gestió  de  les  aigües  i  hem  cregut
convenient  apostar  per  aquesta forma de gestió,  que a més a més era un
suggeriment que venia ja en l'estudi de viabilitat econòmica, fet o finançat per la
Diputació de Barcelona, de fa un parell d'anys.
La filosofia d'aquest nou servei, que entrarà en funcionament a finals de març,
l'últim cap de setmana de març, és obrir el termalisme, que és el fenomen més
singular  que  tenim,  el  que ens caracteritza  i  diferencia  més  quant  a  oferta
turística,  doncs volem obrir  aquest  fenomen a  la  població,  intentar  que  els
habitants  d'un  poble  termal  tinguin  un  accés  més fàcil  a  un  bany termal,  i
entenem que pel fet que aquest bany sigui públic estarem facilitant l'accés a les
aigües termals i les seves propietats terapèutiques, però sigui com sigui, i sigui
quin sigui l'ús, que esperem que sigui un ús elevat i per tant que tingui èxit,
aquesta  actuació  haurà  permès  regenerar  urbanísticament  una  zona.  Un
equipament molt degradat els darrers anys, i tota  una zona que té un atractiu
molt evident, de mirador cap a les hortes, cap a la riera. Per tant,  atractius
paisatgístics, atractius de valors naturals i  d'alguna manera també una certa
integració amb el que és el projecte de passeig de la riera que estem executant
per fases els darrers anys, per tant és un projecte innovador, no hi ha cap altre
equipament  termal  d'aquest  tipus  en  tot  el  país.  Com  que  és  innovador
assumim un cert  risc,  però repeteixo,  sigui  quina sigui  la utilització d'aquest
equipament  com a bany termal,  que estem segurs que serà bona,  aquesta
actuació  ja  d'entrada  és  beneficiosa  pel  municipi  perquè  hem  aconseguit
recuperar  un  safareig  i  regenerar  urbanísticament  una  zona  amb  valors
naturals, sobretot naturals, molt elevats.
Passo la paraula al regidor de turisme, Isidre Pineda.”

Pren la paraula el senyor Pineda:
“Moltes gràcies, i per seguir amb allò que deia precisament el senyor alcalde,
recuperem patrimoni, proposem una oferta turística innovadora i fem allò que
se'n  diu  crear  producte.  A dia  d'avui,  a  partir  que estigui  obert  el  safareig,
tindrem molt més producte termal i estem treballant en aquesta creació de la
ruta termal,  perquè està  molt  bé explicar  a la  gent  que ve  a fer  les visites
guiades  de  Caldes  de  Montbui  que  tenim  termalisme,  els  hi  expliquem  la
història  però  també  podem  oferir  termalisme  des  d'una  vessant  molt  més
pública. De fet, en la proposta un dels aspectes que s'explica també és que
vincularem les  visites  guiades amb els  banys  al  safareig,  per  tant  crearem
aquest producte també que se'n diu la ruta termal.”
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Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt bé, gràcies, hi ha intervencions? Senyor Olóndriz.”

Pren la paraula el senyor Olóndriz:
“Gràcies, jo en aquest punt m'abstindré, ja sabeu que més enllà de l'oportunitat
de  l'obra  pel  temps  i  pel  moment  de  fer-la,  em  sembla  que  és  una  obra
interessant, quan m'he mirat els projectes i les coses que aprovem avui d'usos i
tarifes, he pensat que si jo ho hagués hagut de fer, què hagués fet? Doncs,
probablement una cosa similar, per tant, com que encara tinc la reticència de
l'oportunitat de no solament d'aquest, no li diria producte, jo li diria una altra
cosa, és igual, és igual, més enllà d'això que és relativament petit, quan parlo
d'oportunitat ve d'una mirada i un enfoc diferent en un temps de crisi, no? Bé,
deixant a banda això, els desitjo que sigui una cosa d'èxit perquè el que oferim
és  termalisme  popular,  el  que  m'agrada  més  i  el  fet  que  ho  gestioni  una
empresa  municipal,  també  ens  dóna  més  capacitat  d'adaptar-nos  al
funcionament, d'una manera o d'una altra poder-ho canviar més àgilment, per
tant endavant.”

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

Pren la paraula la senyora Romano:
“Bé, el nostre vot serà l'abstenció, el que sí està clar i que cal felicitar-los és
que vostès han estat qui han acostat l'aigua termal i  els banys termals a la
ciutadania de Caldes, fins avui els ciutadans de Caldes havien d'anar a hotels
privats  per  poder  gaudir  de  l'aigua,  i  això  és  una  realitat,  i  se'ls  hi  ha  de
reconèixer. Ara bé, nosaltres tenim algun dubte, perquè veien l'informe de la
Diputació, ens recomana no cobrar menys de 5 euros l'entrada per no tenir
pèrdues i el senyor regidor ens va comunicar que hi hauria una vessant entre
tres i cinc euros, clar, això ens fa posar una mica en alerta, no? 
També parla que només siguin 15 places, a la comissió Informativa ens van dir
15  i  avui  el  regidor  ha  dit  17.  Són  coses  que  sobrepassen  l'informe de  la
Diputació i que vostès crec que han de tenir en compte.
I voldria fer una pregunta i és que en aquesta legislatura vam fer la Comissió de
Nomenclàtor per posar nom als espais públics del municipi i als carrers, i on
teníem representació tots els partits de l'oposició i  com és que no se'ns ha
convocat  per  decidir  el  nom d'aquest  safareig? Si  ha de ser  el  safareig  de
Santa Esperança o un altre nom? Creiem que si fem comissions els hi hem de
treure el màxim profit, no? I amb això estem una mica decebuts, però bé, el
nostre vot serà l'abstenció i esperem que sigui profitós pel futur del poble i de
tots els calderins, gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, senyor Pineda.”                    
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Pren la paraula el senyor Pineda:
“Quan al preu, dins l'estudi que va fer la Diputació, en el programa Mentor, es
va fer una enquesta precisament als ciutadans de Caldes, un treball de carrer,
on se'ls  hi  preguntava als  ciutadans què estarien  disposats,  per  una oferta
semblant, a pagar per l'entrada, i tots els ciutadans de Caldes van marcar una
forquilla entre dos a cinc euros, en aquesta forquilla aniran els preus, i en això
ens basem per marcar els preus. La tarifa normal serà cinc euros però hem
cregut  oportú  una  reducció  de  tres  euros  per  jubilats,  per  estudiants,  per
aturats, per casos amb consideracions especials i la capacitat màxima que es
marcava d'unes quinze persones, el safareig podria absorbir a més persones,
però creiem que, precisament, el que es busca en aquest tipus d'espai és una
certa tranquil·litat i no estar fregant amb el del costat, per això marcàvem que
quinze persones hi caben perfectament, hi podrien cabre més, però marquem
en unes quinze la capacitat idònia per poder gaudir bé de l'equipament.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt bé doncs, si no hi ha més intervencions passem a la votació.” 

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta dels presents [9
vots favorables dels membres del grup municipal d’ERC (9); i 6 abstencions de
CIU (3); del PSC (1); del PPC (1) i d’ICV-EUiA (1)],

            
         ACORDA:

   
Identificació de l’expedient 

Expedient  número  16/2015,  de  Promoció  Turística,  relatiu  a  l'aprovació  de
l'establiment i de la forma de gestió del nou servei públic del safareig de Santa
Esperança.

DICTAMEN

Antecedents 

I.  En  l'estratègia  de  desenvolupament  turístic,  l'Ajuntament  de  Caldes  de
Montbui aposta per l'assoliment de tres eixos principals:

La recuperació del patrimoni arquitectònic 
L'obertura de la pràctica termal a la ciutadania i als visitants
La consolidació del posicionament de la vila com a destinació termal

II. En aquest sentit, en els darrers anys s'han realitzat un conjunt d'importants
actuacions urbanístiques. Una d'aquestes actuacions són la recuperació dels
safareigs termals. L'Ajuntament ja va restaurar els safareigs de la Canaleta i de
la Portalera. El Safareig de Santa Esperança és el darrer safareig en desús que
s'ha recuperat i s'ha convertit en un bany termal públic.
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III.  La  conversió  del  safareig  de  Santa  Esperança  en  bany  termal  és
conseqüència  de  les  necessitats  detectades  dins  la  població  local  i  de  la
demanda turística. En el marc de “Estudi de viabilitat econòmica del Safareig
de Santa Esperança com a banys termals públics”, que es va encarregar a la
Diputació de Barcelona, es van fer unes enquestes als residents de la població.
En el resultat es mostra una evidència de l'existència d'una demanda potencial:
el 88% de les persones entrevistades consideren que a Caldes falta una oferta
de banys  oberts  al  públic.  D'altra  banda,  gairebé el  70% serien  usuaris  de
l'equipament termal.

IV.  En  el  mateix  “Estudi  de  viabilitat  econòmica  del  Safareig  de  Santa
Esperança  com  a  banys  termals  públics”  de  la  Diputació  de  Barcelona  es
defineix  com  a  model  de  gestió  més  adient  per  l'equipament  una  societat
municipal de serveis. És per això que es proposa que la gestió sigui a càrrec de
GMSSA (Gestió municipal de serveis), el qual disposa de les infraestructures i
els serveis de suport necessaris per dur a terme tant el manteniment de les
instal·lacions,  amb  capacitat  per  resoldre  qüestions  tècniques  relatives  a
l'explotació de les aigües termals, com la gestió adequada de l'establiment.

V. Pel que fa a les tarifes d'entrada al servei termal d'El Safareig, s'aprovaran
per  l'òrgan competent.  Aquestes  tarifes  es  definiran  en base als  criteris  de
mercat i les indicacions de la memòria o informes que s'adjunten.

VI. D'altra banda, s'ha elaborat un reglament de funcionament i usos del nou
servei termal. 

VII.  A  aquesta  proposta  s'adjunten  l'Estudi  de  viabilitat  econòmica  de  la
Diputació de Barcelona, la Memòria justificativa, el Reglament dels usos i del
funcionament. 

VIII. En l'expedient administratiu corresponent hi consta l'informe favorable del
cap d'àrea de Serveis  Personals i  l'informe jurídic  del  tècnic  d'administració
general.

Així mateix, la interventora municipal ha emès l'informe relatiu a la sostenibilitat
financera de la proposta corresponent a l'establiment del servei públic de banys
termals públics al Safareig de Santa Esperança a través de la gestió directa
mitjançant la societat públic municipal GMSSA.

IX. Per últim, l'obra de l'adequació del Safareig de Santa Esperança ja està
finalitzada  i,  per  tant,  la  motivació  d'urgència  d'aquest  acord  és  perquè
l'Ajuntament preveu d'inaugurar el servei termal en el marc de l'esdeveniment
del Mercat de l'Olla i la Caldera que es portarà a terme els propers 14 i 15 de
març d'enguany.

37



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

Fonaments de dret

- Articles 158 i  següents del Reglament d'obres, activitats i  serveis dels ens
locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.

- Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17
d'octubre.

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Llei de bases del règim local.

-  Llei  27/2013,  de  27  de  desembre,  de  racionalització  i  sostenibilitat  de
l'Administració local.

- Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera.

- 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.

- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les Hisendes locals (TRLRHL) i RE 500/1990, de 20
d'abril, que desenvolupa el Títol VI del TRLRHL.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Aprovar l'estudi d'assessorament global del projecte anomenat  Estudi
de viabilitat econòmica del Safareig de Santa Esperança com a banys termals
públics,  elaborat  per  l'Àrea  de  Desenvolupament  Econòmic  Local  de  la
Diputació de Barcelona, el qual s'adjunta a aquesta proposta.

Segon. Aprovar l'establiment del nou servei del safareig de Santa Esperança
com a equipament de bany públic.

Tercer. Aprovar la forma de gestió del servei a favor de Gestió Municipal de
Serveis, SA (GMMSA).

Quart.  Aprovar  inicialment  el  ”Reglament  dels  usos  i  del  funcionament  de
l'equipament públic Banys Termals El  Safareig”,  el  qual  s'adjunta a aquesta
proposta.

Cinquè.  Sotmetre  a  informació  pública  el  present  expedient  i  el  text  del
Reglament per termini de trenta dies hàbils, per tal que s’hi puguin presentar
al·legacions, reclamacions o suggeriments,  mitjançant la inserció de l’anunci
corresponent al  Butlletí  Oficial  de la Província  de Barcelona (BOP),  al  Diari
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Oficial  de  la  Generalitat  de  Catalunya  (DOGC),  al  tauler  d’anuncis  de
l’Ajuntament i a la web municipal. El termini d’informació pública començarà a
comptar des de l’endemà de la darrera de les publicacions oficials esmentades.

Sisè. Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació, reclamació o suggeriment
durant el termini d’informació pública i d’audiència als interessats, el Reglament
dels usos i del funcionament de l'equipament públic Banys Termals El Safareig,
que  ara  s’aprova  inicialment,  es  considerarà  aprovat  definitivament  sense
necessitat de cap tràmit ulterior. 

Un cop aprovat definitivament l'esmentat Reglament es publicarà íntegrament
al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis i a la web municipal, i a l
DOGC la referència del BOP on s’hagi fet la publicació municipal anteriorment
esmentada.

L’alcalde aixeca la sessió a les 19 hores, de la qual cosa, com a secretària
accidental, estenc aquesta acta.

La secretària actal.  Vist i plau
L’alcalde

Montserrat Soley Artigas           Jordi Solé i Ferrando
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