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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

Identificació de la sessió

Núm.: 7 /2015
Caràcter: Ordinari 
Data: 28 de maig de 2015
Horari: 20:00 hores
Lloc: Sala de Plens

Assistents

Jordi Solé i Ferrando, alcalde en funcions
Vicenç Personat i Pallarès, regidor en funcions
Montserrat Grau i Giner, regidora en funcions
Roser Guiteras López, regidora en funcions

Isidre Pineda Moncusí, regidor en funcions
Josep Ramon Marañés Vidal, regidor en funcions
Sara Marcé Adrián, regidora en funcions
Maria Pilar Aznar López, regidora en funcions
Josep Gallart Badia, regidor en funcions

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

Montserrat Coll Mañosa, regidora en funcions
Xavier Ortega Guillén, regidor en funcions

Montserrat Romano Bosch, regidora en funcions

Pau Olóndriz de Moragas, regidor en funcions

No assistents
Jaume Mauri Sala, regidor en funcions

Secretari
Secretària gral., Maria Remei Sala Leal

Interventor
Interventora, Gemma Riera Termes
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Ordre del dia

1. Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària anterior de data 30 d'abril
de 2015.

2. Acordar la compareixença de l'Ajuntament de Caldes de Montbui davant la
Sala  Contenciosa  Administrativa  del  Tribunal  Superior  de  Justícia  de
Catalunya, en el recurs d'apel·lació presentat per la representació processal de
l'Associació de veïns de Can Maspons i l'Entitat Urbanística col·laboradora de
conservació  i  manteniment  de  Can  Maspons,  contra  la  Sentència  núm.
49/2015, expedient contenciós 2011_123 - G1500-2014-000007.

3.  Elevar  al  Ple  l'informe  complementari  d'auditoria  i  de  compliment  de  la
legalitat en relació amb la societat mercantil municipal GMSSA, corresponent a
l'exercici 2014. Expedient de l'Àrea Econòmica.

4. Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 516/2015, de 14 de maig de 2015,
pel  qual  es  resol  aprovar  les  obligacions  trimestrals  de  subministrament
d’informació corresponent al 1r. trimestre de 2015 de les entitats que formen la
Corporació Local. Expedient núm. SEMC 27/2015 de l'Àrea Econòmica.

5. Coneixement de comunicacions oficials i coneixement de decrets d'alcaldia.

6. Mocions d'urgència

7. Precs, preguntes i interpel·lacions

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

L’alcalde en funcions obre la sessió.

0. Incorporar d’urgència una moció dins de l’ordre del dia.

L’alcalde  en  funcions  proposa  que  es  voti  la  urgència  d’una  moció  per
incorporar-la a l’ordre del dia d’aquesta sessió, essent aquesta la següent:

- Moció que presenten els grups municipals d’ERC, regidors no adscrits,
PSC i PPC al Ple de l’Ajuntament de Caldes de Montbui sobre el catàleg
de festes tradicionals.

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per  majoria absoluta dels presents
[15  vots  favorables  dels  membres  dels  grups  municipals  d’ERC  (9);  dels
regidors no adscrits (3); del PSC (2) i del PPC (1); i 1 vot en contra d’ICV-EUiA
(1)], acorda incorporar la moció a l'ordre del dia de la sessió.
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Pren la paraula el senyor alcalde:
“Bé, comencem el ple ordinari en funcions, i proposo una alteració de l'ordre del
dia, concretament incloure per urgència una moció que presenten tots els grups
polítics  excepte  el  grup  d'Iniciativa  per  Catalunya  Verds,  Esquerra  Unida  i
Alternativa, a instàncies de l'associació Acció Cívica Calderina. 
És una moció relativa a les tradicions i la celebració de tradicions relacionades
amb la cultura popular. La urgència es justifica pel fet que aquesta entitat ha
negociat el text de la moció amb els membres del present consistori, i voldria
doncs que abans que hi  hagués el  nou consistori  i  que comencés la  nova
legislatura, això es pogués deliberar, es pogués debatre i es pogués votar amb
els membres amb els quals l'entitat ha negociat. 
Per  tant,  demano  que  votem  la  introducció  per  urgència  d'aquesta  moció.
Abans passo  la paraula al regidor Pau Olóndriz.”

Pren la paraula el senyor Olóndriz:
“Bé, jo voldria constatar per un cantó, que sense entrar en el contingut de la
moció en aquest moment, estem en funcions tots nosaltres, tant l'alcalde com
els regidors, i que aquesta condició d'estar en funcions ens limita com a mínim,
més enllà del que digui la Llei, crec que ens limita ètica i moralment a prendre
segons quines decisions. I aquesta no és una decisió petita,  perquè considero
que la moció i el seu contingut són prou interessants com perquè en parlem i
en parlem força. 
Per tant, tal com es va decidir a la Comissió Informativa i ningú va dir res en
contra, aquests arguments que estic donant jo,  són els que en la Comissió
Informativa van deixar aquesta moció fora de l'ordre del dia. Jo no veig que
hagi  canviat  res  des  de  la  Comissió  Informativa  fins  ara  perquè  hi  hagi  la
urgència de presentar-la. Crec que aquesta moció tindrà molt més pes i serà
molt més ben atesa si s'aprova pel nou consistori, com crec que pertoca. 
Per tant, per primer cop votaré en contra de la inclusió d'urgència d'una moció,
cosa que no he fet mai perquè en el normal transcorre de la legislatura, s'entén
que hi ha vegades que les coses han d'entrar per urgència, no hi ha més remei,
però, repeteixo, estant en funcions, no ens pertoca, sota el meu punt de vista,
aprovar una moció de tanta importància, per tant, li estic donant importància a
la moció al dir que no toca resoldre-la ara, doncs no és un tràmit.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt bé, algú més vol prendre la paraula sobre aquest assumpte? No? Doncs
passarem a la votació de la introducció per urgència d'aquesta moció.”     
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1.  APROVAR  L’ESBORRANY  DE  L’ACTA  DE  LA  SESSIÓ  ORDINÀRIA
ANTERIOR DE DATA 30 D'ABRIL DE 2015.

El Ple,  per unanimitat  dels  presents [16 vots  favorables dels membres dels
grups municipals d’ERC (9); dels regidors no adscrits (3); del PSC (2); del PPC
(1) i d’ICV-EUiA (1)], aprova l’esborrany de l’acta de la sessió anterior del  dia
30 d'abril de 2015.

No hi ha intervencions.

La regidora no adscrita, Àngels Pou Garcia, s'absenta de la sala de plens.

2. ACORDAR LA COMPAREIXENÇA DE L'AJUNTAMENT DE CALDES DE
MONTBUI  DAVANT  LA  SALA  CONTENCIOSA  ADMINISTRATIVA  DEL
TRIBUNAL  SUPERIOR  DE JUSTÍCIA  DE CATALUNYA,  EN EL  RECURS
D'APEL·LACIÓ PRESENTAT PER LA REPRESENTACIÓ PROCESSAL DE
L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE CAN MASPONS I L'ENTITAT URBANÍSTICA
COL·LABORADORA  DE  CONSERVACIÓ  I  MANTENIMENT  DE  CAN
MASPONS,  CONTRA  LA  SENTÈNCIA  NÚM.  49/2015,  EXPEDIENT
CONTENCIÓS 2011_123 – G1500-2014-000007.

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,  la  sentència  que ha  recaigut  en  primera  instància,  dóna  la  raó  a
l'Ajuntament pel fet d'assenyalar correctament que hi havia un greu defecte de
forma  en  la  presentació  d'aquest  recurs,  i  és  que  al  final  qui  va  acabar
presentant el recurs, no era subjecte passiu de les contribucions especials i per
tant  no  estava  legitimat  per  presentar-se  com  a  part  recurrent  en  aquest
contenciós que recordo que és sobre el repartiment dels costos a través de les
contribucions especials dels veïns de Can Maspons. 
Inicialment aquest recurs havia estat presentat per l'Associació de Veïns de
Can Maspons, l'Entitat de Conservació i Manteniment i la presidenta i alhora
també, en aquests moments, regidora, que s'ha absentat del ple Àngels Pou
Garcia,  però  aquesta  última  en  el  transcurs  del  tràmit  es  va  retirar  del
contenciós  i  això  va  fer  que  les  dues  entitats  que  quedaven  com  a  parts
recurrents no fossin subjectes passius de les contribucions i, per tant, es va
produir  un  defecte  de  forma i  la  sentència  no  entra  ni  tant  sols  a  jutjar  el
contingut del recurs.
L'Entitat  i  l'Associació  han  decidit  recorre  en  segona  instància  aquesta
sentència, repeteixo, favorable de manera molt clara a l'Ajuntament, i  el que
fem doncs és personar-nos també en aquest recurs.
Hi ha alguna paraula sobre això? Sí? La regidora Montserrat Romano.”
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Pren la paraula la senyora Romano:
“Gràcies, bona nit, bé en aquest cas nosaltres voldríem fer una pregunta, hi ha
hagut casos com aquest, que hem designat advocat i que no han passat pel
Plenari, com mesurem els casos que passem pel Plenari o només per Junta de
Govern? És una pregunta al senyor alcalde. 
La  nostra  valoració  en  aquest  punt  serà  en  contra.  Entenem  que  aquest
advocat que vostès porten a defensar aquest cas, ha estat secretari del nostre
Ajuntament, ha demanat una excedència i creiem que durant la seva estada en
aquest Ajuntament, les seves accions no han sigut el que nosaltres creiem que
haurien de ser per part d'un secretari i el que no entenem és que agafi una
excedència i ara l'Ajuntament de Caldes el contracti com advocat privat. Per
tant el nostre vot serà en contra, gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Bé,  pel  que  fa  a  la  primera  pregunta,  la  generació  de  les  contribucions
especials va ser aprovada, com no podia ser d'altra manera, pel Ple, i per tant a
partir d'aquí qualsevol decisió que tingui a veure amb aquestes contribucions
especials -decidides, recordo, per una àmplia majoria en aquest Ple- s'ha de
decidir en el Ple.
La segona qüestió, dir-li que lamento que vostè com a regidora de l'Ajuntament
s'oposi a que l'Ajuntament defensi legítimament els seus interessos, però és
una posició, és la seva posició.
Hi ha alguna altra intervenció? Senyora Romano.”

Pren la paraula la senyora Romano:
“Jo en cap moment he dit que l'Ajuntament no s'hagi que defensar, i tant,  jo el
que poso en dubte és la persona que vostè ha escollit, perquè com bé li dic, ha
estat secretari d'aquest Ajuntament, està amb excedència, la ha demanat ell, i
creiem que el seu servei no ha estat com es mereix aquest Ajuntament. Aquest
és el nostre vot en contra, gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Aquesta  persona  que  vostè  fa  referència,  va  guanyar  per  l'Ajuntament  el
recurs en primera instància, per tant no crec que ho hagi fet tan malament, en
relació amb els interessos de l'Ajuntament, que és el que hauríem de defensar
tots els membres del Consistori en primera instància.
Hi ha alguna altra intervenció? No? Doncs passem a la votació.”    
    
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta dels presents [9
vots  favorables  dels  membres  dels  grups  municipals  d’ERC (9);  3  vots  en
contra, dels regidors no Adscrits (2) i del PPC (1); 3 abstencions, del PSC (2) i
d’ICV-EUiA (1)],

             
         ACORDA:      
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Identificació de l’expedient 

Expedient Contenciós número 2011_123 – G1500-2014-000007 de Secretaria,
referent a la compareixença davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7
de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu número 560/2011, Secció:
AF,  i  davant  el  Tribunal  Superior  de  Justícia  de  Catalunya,  en  el  recurs
d'apel·lació. Designa de procurador.

DICTAMEN

Antecedents 

1. En data 16 de desembre de 2011, el senyor Jordi Solé i Ferrando, Alcalde-
President  de  l’Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui,  va  dictar  el  Decret  núm.
1481/2011, pel qual va resoldre acordar la personació en règim d’urgència de la
Corporació demandada davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de
Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 560/2011, Secció: AF,
interposat  per  l’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE CAN MASPONS, M.  ÀNGELS
GARCIA  POU  I  ENTITAT  URBANÍSTICA  COL·LABORADORA  DE
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE CAN MASPONS, i on també va resoldre
designar el  lletrat senyor Eduard Lluzar López de Briñas perquè defensi els
interessos de l’Ajuntament.

2. Posteriorment, en la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament del 26 de gener
de 2012, es va aprovar la ratificació de l'esmentat Decret d’Alcaldia ja que l’acte
objecte de recurs és contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 28 de juliol
de 2011.

3. En data 30 de gener de 2015 el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de
Barcelona va dictar la sentència núm. 49/2015, per la qual es declara conforme
a Dret la resolució administrativa impugnada en instància.

4. En compliment de la Diligència d'ordenació de 16 d'abril de 2015, notificada
a  aquest  Ajuntament  el  dia  24  d'abril  de  2015,  la  Corporació  municipal  va
presentar  un  Escrit  d'oposició  al  recurs  d'apel·lació  presentat  per  la
representació  processal  de  l'Associació  de  veïns  Can  Maspons,  contra
l'esmentada Sentència.

5.  Mitjançant  la  Diligència  d'Ordenació  emesa  pel  Jutjat  Contenciós
Administratiu núm. 7 de Barcelona s'emplaça a les parts, en el termini de trenta
dies, per tal que compareguin davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal  Superior  de  Justícia  de  Catalunya.  L'esmentat  termini  finalitza  el
proper dia 19 de juny de 2015.
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6. Tot i que en el poder general per a plets, segons el document notarial núm.
125, de data 20 de maig de 2010, atorgat davant de la notària Maria Glòria
Montes Pineda, consta designat el senyor Angel Quemada Cuatrecasas com a
procurador i el senyor Eduard Lluzar López de Briñas com a lletrat, ambdós,
perquè  representin  i  defensin,  respectivament,  l'Ajuntament  de  Caldes  de
Montbui, es creu necessari fer una designa expressa a favor de les persones
esmentades en aquest  procediment davant  la  sala  del  Tribunal  Superior  de
Justícia de Catalunya.

Fonaments de dret

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

- L'article 22.2.j) de la Llei de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, disposa que correspon, en tot cas, al Ple municipal en
els Ajuntaments, l'atribució de l'exercici d'accions judicials i administratives i la
defensa de la corporació en matèries de competència plenària.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer.  Acordar  la  compareixença  de  l'Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el recurs d'apel·lació presentat per la representació processal de
l'Associació de veïns de Can Maspons i l'Entitat Urbanística col·laboradora de
conservació i manteniment de Can Maspons, contra la Sentència núm. 49/2015
dictada en data 30 de gener de 2015 pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7
de Barcelona, en relació amb el recurs contenciós administratiu núm. 560/2011,
Secció: AF.

Segon. Designar el procurador senyor Angel Quemada Cuatrecasas i el lletrat
senyor  Eduard  Lluzar  López  de  Briñas  perquè representin  i  defensin  els
interessos  de  l’Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui  en  l'esmentada
compareixença,  davant  la  Sala  Contenciosa  Administrativa  del  Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya.  

Tercer. Lliurar certificació d’aquest acord a les persones interessades.

La regidora no adscrita, Àngels Pou Garcia, s'incorpora de la sala de plens.
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3.  ELEVAR  AL  PLE  L'INFORME  COMPLEMENTARI  D'AUDITORIA  I  DE
COMPLIMENT  DE  LA  LEGALITAT  EN  RELACIÓ  AMB  LA  SOCIETAT
MERCANTIL MUNICIPAL GMSSA,  CORRESPONENT A L'EXERCICI 2014.
EXPEDIENT DE L'ÀREA ECONÒMICA.

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

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Senyor Personat, si us plau.”

Pren la paraula el senyor Personat:
“Gràcies, bona tarda a tothom, gràcies senyor alcalde, no, més que res, felicitar
els empleats de GMSSA perquè l'auditoria ha sortit bastant bé, bastant bé, molt
bé, i per tant la meva felicitació als empleats que han fet que això sigui possible
així.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, alguna altra intervenció? No? Doncs passem a la votació.” 

En conseqüència en el Ple de l’Ajuntament, per  unanimitat  dels presents [16
membres, dels grups municipals d’ERC (9); dels regidors no Adscrits (3); del
PSC (2); del PPC (1) i d’ICV-EUiA (1)], es dóna compte del següent:

             
      

Identificació de l’expedient 

Expedient per elevar al Ple l’informe complementari d’auditoria financera i de
compliment  de  la  legalitat  en  relació  amb  la  societat  mercantil  GMSSA,
corresponent  a  l’exercici  2014,  presentat  per  l’empresa  d’auditoria  Uniaudit
Oliver Camps, S. L.

DICTAMEN

Antecedents 

1.D'acord amb l'informe d'intervenció de 5 de maig de 2015 que es transcriu
literalment :

“I. D’acord amb el que estableix l’article 213 Reial decret legislatiu núm. 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals,
dintre de l’àmbit del control intern, aquest Ajuntament ha encarregat el control
financer i de legalitat a la societat d’auditoria Uniaudit Oliver Camps. S. L.
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II. En data 30 d'abril de 2015 l’empresa ha presentat l'informe complementari
d'auditoria financera i de compliment de legalitat de l'exercici 2014.

La societat d’auditoria ha realitzat aquest informe amb la finalitat de verificar
dos aspectes:

- Auditoria financera: verificar l'adequada presentació de la informació financera
i  obtenir  així  una  seguretat  raonable  sobre  si  els  estats  i  comptes  anuals
expressen fidelment el resultat de gestió i la situació financera i patrimonial de
l'exercici 2014. 

- Auditoria de compliment de la legalitat: verificar que els actes, operacions i
procediments administratius realitzats per GMSSA s’han desenvolupat segons
les disposicions legals vigents.

Aquesta Intervenció subscriu la totalitat de l'informe complementari d'auditoria
financera  i  de  compliment  de  legalitat  presentat  per  la  societat  d’auditoria,
aquest informe d’intervenció subscriu les conclusions següents:

Auditoria financera

-Fiances constituïdes a llarg termini i dipositades a l’ INCASÒL
Atès que des de l’exercici 2012 ja es disposa d’un registre informàtic
amb el detall  nominatiu de cadascuna de les fiances disposades a
l’INCASÒL,  recomanem  procedir  a  determinar  la  tipologia
d’operacions que se’n deriven de la gestió de les fiances i definir-ne el
seu  tractament  comptable,  a  l’objecte  de  millorar  el  control  intern
sobre  les  mateixes  i  evitar  que  al  final  de  l’exercici  els  registres
comptables i auxiliar presentin diferències.

Auditoria de compliment de la legalitat

-Dipòsit de comptes anuals
Els comptes anuals de l’exercici 2013 han estat dipositats al Registre
Mercantil  de  Barcelona  havent  estat  certificats  pel  Registrador
mercantil al 18 de juliol de 2014.

-Formulació dels comptes anuals de l’exercici 2014

Els comptes anuals de l’exercici 2014 han estat formulats pel Consell
d’Administració  el  passat  31  de  març  de  2015,  dins  tres  primers
mesos amb posterioritat al tancament, d’acord amb allò que disposa
l’article 253 del Text Refós de la Llei de Societats de Capital.
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-Pressupostos i programes
En  relació  amb  l’estat  d’ingressos  i  despeses  de  l’exercici  2015
assenyalar  que  ha  estat  formulat  dins  el  termini  previst  per  la
legislació vigent.

-Contractació
o Adquisició  de  béns  materials  (maquinària,  vehicles  i  altre

equipament) per a la prestació del servei de manteniment de
les instal·lacions de la xarxa d’aigua

En  relació  amb  l’adquisició  d’aquest  material,  la  Societat  s’ha
acollit a allò que preveu l’article 43.4 de les Instruccions Internes
de Contractació, que en concordança amb l’article 173.e) de la
Llei  de  Contractes  del  Sector  Públic,  preveu  l’adjudicació
mitjançant procediment negociat de contractes quan es tracti de
subministrament  concertats  en  condicions  especialment
avantatjoses amb un proveïdor  que cesi  definitivament  la  seva
activitat comercial. En aquest sentit,  considerem que ha quedat
degudament acreditat que l’empresa PD, S.L. ha cessat la seva
activitat  i  que  l’oferta  és  econòmicament  avantatjosa  per  la
Societat, i per tant, que el procediment seguit s’ajusta a dret.

o Contractació del servei de subministrament elèctric

En relació amb la contractació del subministrament elèctric, si bé
durant l’exercici 2013 no es va efectuar cap tipus de procediment
per  a  la  seva  contractació,  cal  esmentar  que  el  Consell
d’Administració i ateses les recomanacions posades de manifest
en altres informes de fiscalització, va acordar previ consens amb
els tècnics municipals, que en el proper procés de contractació
d’energia  elèctrica  (l’actual  finalitzava  el  24  de  juliol  de  2014)
s’incorporin les pòlisses de la Societat per licitar-les conjuntament
amb les municipals,  donant compliment així  durant el  2014 als
requeriments prevists per la Llei de Contractes.

Durant  l’exercici  2014,  la  Societat  no ha dut  a terme cap dels
procediments  previstos  per  a  la  contractació  d’aquest
subministrament,  si  bé  no  ha  rebut  cap  comunicació  de
l’Ajuntament  en  relació  a  l’estat  de  la  tramitació  actual.
L’Ajuntament durant l’exercici 2015, ha iniciat el procediment de
contractació,  si  bé  ateses diferents  circumstàncies  la  Junta  de
Govern Local ha aprovat el seu desistiment en sessió celebrada
el 17 d’abril de 2015.
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-Personal
La  contractació  de  nou  personal  per  a  dur  a  terme  el  servei  de
manteniment  de  la  xarxa  municipal  d’abastament  d’aigua  no
incompleix allò que preveu la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’exercici  2013, atès  que la
seva contractació respon a una necessitat urgent i inajornable, doncs
les feines de manteniment i reparació de les instal·lacions del servei
són essencials  per  a garantir  el  bon funcionament  del  mateix  i  es
tracta  d’un  servei  mínim  obligatori.  Així  mateix,  la  mateixa  Llei
estableix que les contractacions efectuades en aquests casos siguin
temporals,  tal  i  com  finalment  s’han  dut  a  terme  fixades  per  un
període de tres anys.

-Patrimoni
D’acord amb l’article 215.2 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis
dels  ens  locals  (ROAS)  i  100.d  del  Reglament  de  Patrimoni,  la
Societat ha de disposar d’un inventari de béns per tal d’integrar-lo a
l’inventari  general  de l’Ajuntament.  El  Consell  d’Administració de la
Societat en sessions celebrades el 25 de març de 2014 i el  31 de
març de 2015 va procedir a entregar a l’Ajuntament l’inventari de béns
a 31 de desembre de 2013 i 2014 respectivament.

-Llei  de  Racionalització  i  Sostenibilitat  de  l’Administració  Local  i  Llei
Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera

La informació que mostren els comptes anuals de l’exercici  2014 i
anteriors (2013 i 2012) posen en evidència que la Societat es troba en
situació  d’equilibri  financer  atès  que els  resultats  d’explotació  i  els
resultats després de impostos dels tres últims exercicis són positius
en tots els casos:

Resultats
d’explotació

Resultat
després

d’impostos

2014 199.054,75 193.424,34

2013 14.132,82 8.576,64

2012 57.077,79 49.564,31

Fonaments de dret

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

- Reial Decret 500/1990, 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol VI
del TRLRHL.
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- Reial decret legislatiu núm. 1/2010, de 2 de juliol, pel que s’aprova el
Text Refós de la Llei de Societats de Capital.

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

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

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

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

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

- Llei  27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’administració local.

Conclusions

Aquest  informe  subscriu  l'informe  complementari  d'auditoria  financera  i  de
compliment de legalitat de l'exercici 2014 presentat per la societat d'auditoria
Uniaudit Oliver Camps, S.L. ,el 30 d'abril de 2015, i es recomana que GMSSA
durant  l’any  2015  procedeixi  a  regularitzar  de  forma  periòdica  el  compte
corresponent  a  les  fiances  constituïdes  a  llarg  termini  i  respecte  a  la
regularització  de  la  contractació  del  subministrament  d'energia  elèctrica  es
preveu  que durant l'any 2015 l'Ajuntament iniciï el procediment de contractació
i incorpori el subministrament d’energia elèctrica a la licitació que ha de realitzar
l’Ajuntament durant l’any 2015.

Respecte  al  contracte  de  subministrament  d'energia  elèctrica,  l'informe
d'auditoria  exposa  que  el  contracte  actual  de  l'Ajuntament  en  relació  amb
aquest  servei  finalitzava  el  24  de  juliol  de  2014,  és  correcte,  però  cal  fer
l'aclariment  que  aquest  contracte  es  va  prorrogar  un  any,  d'acord  amb  les
condicions  de  pròrroga  del  contracte,  per  tant,  la  finalització  del  contracte
després d'exercir el termini de pròrroga és el 24 de juliol de 2015.”

Resolució,

Únic.  Elevar  al  Ple  l’informe  complementari  d’auditoria  financera  i  de
compliment  de  la  legalitat  en  relació  amb  la  societat  mercantil  municipal
GMSSA corresponent a l’exercici 2014.
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4. DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 516/2015, DE 14 DE
MAIG  DE  2015,  PEL  QUAL  ES  RESOL  APROVAR  LES  OBLIGACIONS
TRIMESTRALS DE SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ CORRESPONENT
AL  1R.  TRIMESTRE  DE  2015  DE  LES  ENTITATS  QUE  FORMEN  LA
CORPORACIÓ  LOCAL.  EXPEDIENT  NÚM.  SEMC  27/2015  DE  L'ÀREA
ECONÒMICA.

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

No hi ha intervencions.

En  conseqüència  el  Ple  de  l’Ajuntament,  per  unanimitat  dels  presents  [16
membres, del grup municipal d’ERC (9); dels regidors no Adscrits (3); del PSC
(2); del PPC (1) i d’ICV-EUiA (1)], resta assabentat del següent:   
         

               
Identificació de l’expedient 

Expedient número 27/2015 de l’Àrea Econòmica, corresponent a l’aprovació de
les obligacions trimestrals de subministrament d’informació de les entitats que
formen la Corporació Local.

DICTAMEN

Antecedents 

1. El dia 14 de maig de 2015, l'Alcaldia ha dictat el Decret número 000516/2015
pel  qual  resol  aprovar  les  obligacions  trimestrals  de  subministrament
d’informació corresponent al 1r. trimestre de 2015 de les entitats que formen la
Corporació Local, el contingut del qual es transcriu literalment a continuació:

“ DECRET NÚM.  000516/2015

Identificació de l’expedient

Expedient  número 27/2015 de l’Àrea Econòmica,  corresponent  a l’aprovació de les
obligacions trimestrals de subministrament d’informació de les entitats que formen la
Corporació Local.

Antecedents i Fonaments de dret 

1.  L’Ordre  HAP/2082/2014,  de  7  de  novembre,  per  la  qual  es  modifica  l’Ordre
HAP/2105/2012,  d’1  d’octubre,  per  la  qual  es  despleguen  les  obligacions  de
subministrament  d’informació  previstes  a  la  Llei  Orgànica  2/2012,  de  27  d’abril,
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d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera estableix, en el seu article 10, que
abans de l’últim dia del mes següent a la finalització de cada trimestre de l’any, s’ha de
remetre la informació següent:

 L’actualització dels pressupostos en execució, incorporades les modificacions
pressupostàries que ja s’han tramitat i/o les que es preveu tramitar fins a final
d’any, i de les previsions d’ingressos i despeses de les entitats subjectes al Pla
general de comptabilitat d’empreses o a les seves adaptacions sectorials, i els
seus estats complementaris. 

 Les obligacions enfront tercers, vençudes, líquides, exigibles, no imputades al
pressupost.

 La informació que permeti relacionar el saldo resultant dels ingressos i despe-
ses del pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada con-
forme a les normes del Sistema Europeu de Comptes.

 L’actualització de l’informe de la Intervenció del compliment de l’objectiu d’esta-
bilitat i del límit del deute. Així mateix, la intervenció ha de fer una valoració del
compliment de la regla de la despesa al tancament de l’exercici.

 Un resum de l’estat d’execució del pressupost acumulat a final de cada trimes-
tre, dels ingressos i despeses del pressupost, i dels seus estats complementa-
ris, amb indicació els drets recaptats tant de l’exercici corrent i dels exercicis
tancats i les desviacions respecte a les previsions.
Els estats d’execució, per al mateix període, dels ingressos i les despeses, per
a les entitats subjectes al Pla general de comptabilitat d’empreses o a les seves
adaptacions sectorials

 Les actualitzacions del Pla de Tresoreria i el detall de les operacions de deute
viu, que ha de tenir, almenys, informació relativa a: calendari i pressupost de
tresoreria amb cobraments i pagaments mensuals per rúbriques, distingint els
pagaments inclosos en el càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors i in-
cloent la previsió del seu mínim mensual de tresoreria; previsió mensual d’in-
gressos; saldo del deute viu; impacte de les mesures d’estalvi i mesures d’in-
gressos previstes i calendari previst d’impacte en pressupost; venciments men-
suals de deute a curt i llarg termini; calendari i quanties de necessitats d’endeu-
tament; evolució del saldo de les obligacions reconegudes pendents de paga-
ment tant de l’exercici corrent com dels anys anteriors, distingint l’import de les
obligacions pendents de pagament incloses en el càlcul del període mitjà de pa-
gament a proveïdors; perfil de venciments del deute dels propers 10 anys.

 Les dades d’execució de les despeses de personal, així com el nombre  d’efec-
tius referits a l’últim dia del trimestre anterior.

2. El 6 de maig de 2015 es va trametre la informació referent al 1r. trimestre de 2015
de  les  entitats  que  formen la  Corporació  Local  requerida  pel  Ministeri  d’Hisenda  i
Administracions Públiques i que consta en l’annex I.

3. Vist l’informe de la intervenció municipal.

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

RESOLC:
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Primer.  Aprovar  les  obligacions  trimestrals  de  subministrament  d’informació
corresponent al 1r. trimestre de 2015 de les entitats que formen la Corporació Local
que s’adjunten en l’annex I.

Segon. Donar compte del contingut d’aquest Decret en la propera sessió plenària.”

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament resta assabentat:

Únic. Restar assabentats del Decret d’Alcaldia número 000516/2015, dictat en
data 14 de maig d’enguany, pel qual es resol aprovar les obligacions trimestrals
de subministrament d’informació corresponent al 1r. trimestre de 2015 de les
entitats que formen la Corporació Local, el qual s'ha transcrit anteriorment. 

5.  CONEIXEMENT DE COMUNICACIONS OFICIALS  I  CONEIXEMENT DE
DECRETS D'ALCALDIA.

Des del número 419, de data 20 d'abril de 2015, fins al número 502, de data 12
de maig de 2015.

No hi ha intervencions.

6. MOCIONS D'URGÈNCIA

MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC, REGIDORS
NO ADSCRITS, PSC I PPC AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE CALDES DE
MONTBUI SOBRE EL CATÀLEG DE FESTES TRADICIONALS.

L’alcalde llegeix literalment la moció.

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Com sempre que es tracta de mocions, passaré la paraula als portaveus dels
grups, de major a menor representació, i per Esquerra Republicana, en aquest
cas,  passo la paraula al regidor Isidre Pineda.”

Pren la paraula el senyor Pineda:
“Moltes gràcies senyor alcalde, bon vespre a tothom, estem d'acord amb els
punts que planteja la moció i  en general en defensar les festes tradicionals
Calderines com un patrimoni que és nostre, que és de tots.
Creiem que, a més a més, un dels punts que es planteja, que és aquest catàleg
de  festes  també  és  una  iniciativa  interessant  per  intentar  generar  més
coordinació, més comunicació entre les entitats, de fet aquest és un repte que
tenim a dia d'avui i que hem de planteja'ns-se pel futur.
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Per tant, des d'Esquerra Republicana la votarem a favor, i tan sols vull aprofitar
aquesta ocasió per felicitar a la presidenta de l'entitat que presenta la moció, la
senyora Vicenta Pallarès, recentment guardonada amb la Creu de Sant Jordi.
També aprofito per convidar a tothom a una d'aquestes festes tradicionals que
tindrem ben aviat, que és el Caldes Flor Corpus. Us convido a implicar-vos i a
participar-hi activament, serà aquest cap de setmana, no, el que ve, i tindrem a
més a més el poble convidat de Noto, moltes gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, pel grup dels Socialistes, passo la paraula al regidor Xavier Ortega.”

Pren la paraula el senyor Ortega:
“Bé,  gràcies  senyor  alcalde,  bona  nit,  bé,  sumar-me  a  les  felicitacions  del
regidor Pineda a la senyora Vicenta per la seva Creu de Sant Jordi, tot i que ja
ho he fet personalment, i bé, poc més que afegir a la moció. Vull dir que estem
d'acord, el que creiem és que aquesta moció hauria d'anar acompanyada de si
més  no,  un  procés  participatiu  per  declarar  quines  són  aquestes  festes
tradicionals, si més no perquè hi hagi més participació i més consens a l'hora
d'avaluar quines són les festes tradicionals o no.
Però el nostre vot serà favorable, evidentment.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, pel Partit Popular, la regidora senyora Romano”

Pren la paraula la senyora Romano:
“Bé, el nostre grup en aquest cas ens hem adherit a la moció, creiem que es
pot assumir tot això que l'associació ens demana, i el que sí vull dir al senyor
Pau,  li  voldria  preguntar,  si  nosaltres  hem  de  valorar  des  d'aquí,  si  una
associació creu que s'ha d'entrar per urgència i ens demana aquesta necessitat
que ells creuen que tenen, si nosaltres com a regidors ho hem de posar a sobre
de la taula, quina és la urgència? Si una entitat ens demana que vol entrar una
moció  per  urgència,  quan  ja  hem tingut  una  prèvia  reunió  amb la  mateixa
entitat,  que  hem parlat  del  tema tots  els  representants  aquí  al  Plenari,  no
entenc  que  vostè  no  entengui  que  s'entri  per  urgència  una  petició  de  la
ciutadania, gràcies.”  

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies, pels regidors no adscrits, té la paraula el regidor Vendrell.”

pren la paraula el senyor Vendrell:
“Moltes gràcies senyor alcalde. Vull felicitar a la senyora Vicenta per la seva
Creu de Sant Jordi,  dir  que Caldes sempre s'ha sentit  representada per les
seves festes i sempre s'ha expressat a través d'aquestes, perquè en elles es
mostra la seva cultura local. 
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Dir  tan  sols,  que  també  l'Ajuntament  té  un  calendari  de  festes  que  les
promociona, encara que tot  és millorable, i  això és un dels punts que seria
interessant.  Nosaltres votarem a favor,  ja que parlem de cultura i  tradició,  i
sobretot perquè és una interacció entre calderins, gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt bé, gràcies, senyor Olóndriz”

Pren la paraula el senyor Olóndriz:
“Primer voldria explicar-li a la Montserrat, que no és que no entengui el que
pretén una associació, sinó precisament perquè ho entenc, i perquè crec que
es mereix el màxim de respecte per part del Ple, la nostra condició d'estar en
funcions,  no ens hauria  de permetre votar  aquesta moció.  Moció que jo  no
podré votar a favor després del que he dit, evidentment tampoc la votaré en
contra,  perquè  el  contingut  el  comparteixo  amb  bona  part,  i  m'agradaria
proposar perquè en breu hi haurà un nou consistori i en breu hi hauran uns
nous regidors i uns altres que repetiran, que la torneu a votar en el primer Ple
que feu en la propera legislatura. 
El temps que passarà entre avui i el proper Ple, no crec que hi hagi temps per
desenvolupar i acabar totes les tasques que aquí es demanen, que insisteixo,
crec que són prou interessants. Us emplaço doncs a els que continueu aquí,
tornar-la a votar, si voleu amb el mateix contingut, això ja és cosa vostra.
Què  és  tradicional?   I  què  no?  Fa  poc  uns  experts  en  cultura  i  tradicions
catalans es van reunir i  van estar hores i  hores dins d'una habitació parlant
d'això, i no van treure una conclusió única, i això va passar fa poc.
Potser a Caldes ho aconseguim, però si ho hem d'aconseguir, no ho hauríem
d'aconseguir només els regidors que hi ha, només la comissió que es pugui
crear que hauria d'aconseguir com deia el  Xavier a través d'un procés llarg
participatiu, que contingués la deliberació, la discussió i evidentment la decisió
final.
Com que no vull entrar més en el contingut de la moció, que n'hi ha per parlar i
molt, només voldria dir que Caldes és un poble divers, les persones poden anar
a veure tota mena d'activitats, catifes, futbol, anar-hi, o no anar-hi, no cal anar
només a les festes assenyalades en un calendari i marcades amb una creu.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt bé doncs, un cop escoltades totes les posicions, passem a la votació de
la moció.”   

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta dels presents [15
vots favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); dels regidors
no Adscrits  (3);  del  PSC (2);  del  PPC (1)  i  una  abstenció  d’ICV-EUiA (1)],
ACORDA aprovar la moció, essent aquesta la següent:
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«Atès que les tradicions són un element  essencial  del  nostre sentiment  de
pertinença, que hem de preservar per passar als nostres fills i als nostres néts,
creiem que és  necessari  un  acord  entre  tots  els  sectors  implicats:  polítics,
associacions i societat civil, si volem començar de debò un país nou. 

Ates que actualment les Entitats de Caldes no tenen mitjans per coordinar-se i
que des de l’Ajuntament no s’aconsegueix que les activitats es desenvolupin
amb espais, dates i hores diferents.

Ates que les festes tradicionals vénen determinades per calendari oficial.

Atès que aquestes festes tradicionals formen part de la nostra història local i
algunes d’elles són recuperades mantenint els seus continguts per l’esforç i la
voluntat dels calderins.

Atès  que  el  pas  del  temps  pot  distorsionar  aquestes  tradicions  si  no  es
respecten les dates i els elements més essencials.

Atès que la riquesa cultural del nostre poble amplia i innova diferents activitats
de cultura popular, que essent creades de temps més recent, arribaran a ser
tradicions, amb el llegat a les noves generacions.

Atès que l’Ajuntament de Caldes no disposa d’un catàleg local de les festes
tradicionals  i  culturals,  que  recullin  les  dades  històriques  i  els  elements
essencials de totes elles, perquè estiguin escrites de manera formal.

Per  tot  això  els  grups  municipals  d'ERC,  regidors  no  adcrits,  PSC  i  PPC
proposen al Ple de l’Ajuntament que ACORDI:

1.    Que les festes tradicionals vigents al nostre poble, siguin respectades
tal com marca el calendari a la seva data corresponent, procurant evitar
la  celebració  d’activitats  que  puguin  minvar  o  perjudicar  la  seva
idoneïtat.  Aquesta  mesura  ajudarà  a  mantenir  la  seva  condició  de
tradicional i l’interès per les futures generacions, que seran les hereves
del nostre patrimoni cultural local.

 
2.     Que l’Ajuntament de Caldes es proposi fer un catàleg de les festes

tradicionals històriques i  aquelles de nova creació que amb els anys,
passaran  a  les  noves  generacions,  esdevenint  també  de  tradició
calderina. En ell han de constar els precedents i els continguts de totes
elles, perquè se’n conservi  la seva essència i  els objectius pels  que 
foren creades.
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3.     Que des de l’Ajuntament s’ajudi a la promoció de les festes tradicionals
locals,  per  donar-ne  visibilitat  exterior  aportant  més  visitants,  fet  que
ajudaria a enfortir el teixit associatiu, i facilitaria el relleu generacional
que és la garantia del seu futur.

4.    Que es promocioni i es recolzi la Federació d’Associacions de Caldes,
com a òrgan de debat i coordinació de les entitats, perquè des del diàleg
i amb la cooperació de l’Ajuntament,  s’evitin coincidències i conflictes.»

7. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Passem al setè i darrer punt que són precs, preguntes i interpel·lacions, en cas
que n'hi hagi? Sembla que no, doncs aprofitarem aquest punt, que es el darrer
per  passar  la  paraula a aquells  regidors que creguin convenient  prendre la
paraula,  ja  sigui  perquè  s'acomiaden  del  Ple,  ja  sigui  perquè  volen  tancar
aquesta legislatura. Per tant, ho farem també de menor a major, o sigui, per
tant començarem pel senyor Olóndriz.”

Pren la paraula el senyor Olóndriz:
“Moltes gràcies, quan arribava aquest Ple, ja fa dies, perquè no era previst que
fos aquest sinó un altre, anava pensant “què diràs el darrer Ple, el teu darrer
Ple” perquè sí, aquest serà, aquest és el meu darrer Ple, no és el primer cop
que ho dic, però aquest cop sí que va de debó, la meva decisió és irrevocable
en aquests moments, per molt que canviessin les coses, crec que és difícil que
jo em torni a presentar al capdamunt d'una llista electoral. 
Se'ns  dubte  continuaré  fent  política  i  se'ns  dubte  en  mesura  que  sigui
compatible  amb  les  meves  idees  seguiré  donant  suport  a  candidatures
municipals, que és el meu àmbit de treball polític.
Doncs quan pensava en els comiats, quins comiats he de fer? I m'agradaria
fer? No sé si toca o no toca, però m'agradaria fer, un comiat a la ciutadania,
tant als votants com als no votants d'Iniciativa Esquerra Unida, perquè en el
exercici de tants anys de regidor, sempre he procurat fer-ho amb honestedat,
sempre he procurat ser fidel a les meves idees, però també sempre he procurat
tenir un esperit constructiu envers la ciutadania.
En tants anys, segur que m'he equivocat moltes vegades, se'ns dubte, però
també tinc el convenciment que alguna cosa ha quedat, alguna manera de fer,
alguna petita  cosa,  inclús  alguna decisió  ha  estat  influenciada per  la  meva
presència i també per la meva formació política d'Iniciativa Esquerra Unida.

Un segon comiat, que aquest ja l'he fet personalment amb tots els treballadors
de l'Ajuntament, no l'he pogut fer amb tots, però he procurat fer-lo amb molts, i
ara el faig extensiu a tots els que no he pogut, perquè alguns fa més de vint
anys que ens veiem per aquesta casa. Sabeu que jo he estat dos etapes com a
regidor, una des de l'any 91 fins el 2000 i l'altre aquests darrers vuit anys amb
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vosaltres. Aquest de debò que ha estat un comiat molt  emotiu,  molt  emotiu
perquè les mostres sinceres i cordials que he rebut per part dels treballadors
em fan creure que ho hem fet bé, ell i jo, en les relacions regidor treballador.

La tercera als polítics, felicitacions sinceres als que heu guanyat i heu guanyat
per tanta diferència, alguna cosa heu fet bé, jo crec que moltes perquè per
guanyar per tants vots s'han de fer coses bé, recordeu que també us he anat
dient durant la legislatura les coses que jo creia que fèieu bé, a tots els que
deixeu de ser regidors, que d'alguna manera deveu sentir coses similars a mi,
perquè no cal estar molts anys per tenir un sentiment especial quan deixes de
ser regidor. Als nous regidors que entraran perquè i especialment a les dues
regidores de Som Caldes perquè no us ho havia dit, però no sabeu el que us
espera,  però no patiu,  que estaré al  vostre  costat  jo,  igual  que els  nostres
companys.

I un regidor que ve de la vella política com sóc jo, sabeu també que us he
matxacat molt en que feu política antiga, sobretot els del govern i crec que heu
fet molta política antiga. Un regidor que també és de política antiga, com jo, ha
procurat anar canviant la manera de fer política per fer la nova política, i crec
que en alguna mesura ho he aconseguit.
Tenia moltes coses per dir-vos, podia “cantar la canya” com es diu, no? No em
surt  ara,  no  em surt.  Només recordar  que els  vostres  3.193 vots  són molt
importants,  que feu un esforç perquè les relacions vostres amb la resta de
l'oposició  siguin diferents  a aquests  quatre anys,  recordeu que hi  ha 9.632
ciutadans més a Caldes amb dret a vot  que no us han votat  i  que heu de
governar per ells i que segurament quan us dic això que heu de canviar les
formes respecte als altres regidors,  ho dic  perquè crec sincerament que és
urgent  i  necessari,  urgent  perquè  si  no  les  canvieu,  aniran  empitjorant  les
relacions entre els polítics, i han sigut molt dolentes aquests quatre anys, molt
dolentes. Jo tindré la meva part de responsabilitat se'ns dubte, ara no és hora
de repartir-la, i us puc dir que no havien sigut mai tant dolentes i en aquesta
sala hi ha gent que sap que han estat dolentes en altres moments. Doncs mai
havien estat així. 
Jo amb vuit anys, només he anat tres vegades al teu despatx, en Jordi, no cal,
no vull estar cada dia, no volia estar cada dia al teu despatx, cada setmana, jo
era l'últim de l'oposició, per tant no em pertocava estar-hi molt. Et recomano
que facis venir a tots els regidors de tant en tant a parlar de tot i de res,  és una
manera molt bona de que les relacions personals siguin millors, i recomano a
l'oposició el mateix, la mateixa actitud de col·laborar, perquè moltes energies
les hem perdut,  tant  l'oposició  com el  govern,  per  tant  el  poble de Caldes,
barallant, barallant-nos per coses que no feia falta barallar-se.
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Res  més,  al  final  no  he  dit  res  del  que  tenia  escrit  pràcticament,  perquè
aquestes coses ja em passen, no vull enrotllar-me més, moltes gràcies a tots
els que m'heu fet suport, perdoneu els que heu pogut sentir-vos agraviats per la
meva actuació en algun moment, i penseu que això és una etapa molt curta, és
una etapa temporal fer de regidor, cosa que en el meu cas ha estat temporal
llarga, però que continuaré al carrer, al carrer al costat de les meves regidores,
meves com a companyes,  dels meus companys de Som Caldes, i  de tots i
francament us ho dic, tots els regidors i ciutadans que em pugueu necessitar
per alguna cosa, moltes gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt  bé,  moltes  gràcies  Pau,  normalment  sempre  t'he  dit,  sempre  dic  pel
cognom, moltes gràcies senyor Olóndriz, però ara dic moltes gràcies Pau.
Continuem per la senyora Romano, per la Montserrat.”

Pren la paraula la senyora Romano:
“Gràcies, bé, nosaltres primerament volem agrair a la ciutadania que ens hagi
donat la confiança un altre cop, seguirem quatre anys més aquí al Consistori i a
l'oposició, i ho seguirem fent amb molta humilitat i amb molt d'orgull. 
Als regidors que marxen avui els hi voldria donar les gràcies perquè hem estat
quatre anys amb molts moments bons i amb molts moments dolents i crec que
tots, tots hem pogut tirar endavant aquesta legislatura al millor possible perquè
no ha estat fàcil i segurament que pel govern en alguns moments tampoc ha
estat fàcil i aquest estira i arronsa govern i oposició, és veritat el que diu el Pau
i no és bo ni per la política local ni per la ciutadania.
I res més, donar-vos moltes gràcies als que marxen, que segurament han posat
un granet de sorra a la història de Caldes, i això és molt important, i donar la
benvinguda als nous regidors que han estat votats democràticament i que els hi
desitjo molta sort, gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt bé, pel grup Socialista, primer passo la paraula a la Montse.”

Pren la paraula la senyora Coll:
“Bé,  bona tarda,  jo  no he estat  mai  de  les regidores que tremolaven quan
intervenien, per què agafen els paper i fent així, o que especialment, perdoneu,
que especialment em posés nerviosa en les intervencions al Ple, i són molts
anys  fent-ne,  però  no  sé  per  què  aquesta  intervenció  m'està  sent  més
complicada que d'altres,  no? Perquè ve  a ser  una intervenció difícil  perquè
segur que em deixaré coses que voldria dir i que llavors penses en tots aquests
anys si no has dit això, o has dit allò altre, no? I també perquè malgrat que fa
temps que tinc decidit que avui fos el meu últim Ple, diguéssim, no deixa de
deixar moltes coses en darrera i moltes coses que han sigut molt importants a
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la meva vida, perquè setze any de la meva vida és una part molt important de
d'ella, no? 
En aquest temps hem fet moltes coses, algunes més encertades, d'altres segur
que menys, algunes agradaran a alguns i d'altres persones no n'hauran estat
contentes,  però  clar,  amb  setze  anys,  jo  quan  vaig  començar  de  regidora
encara estava acabant  la universitat  i  jo crec que ara fills  de gent que van
néixer quan jo començava de regidora, aniran aviat a la universitat. Vull dir que
per tant, en tot aquest temps hem pogut cometre errors, però també segur que
encerts, no? El que passa que entre errors i encerts, jo crec que una de les
coses que principalment et planteges com a regidora és dir: “Vull anar  a dormir
cada dia amb la consciència tranquil·la” i això per sort en aquests setze anys
ho he pogut fer.

Perquè ha estat un honor servir com a regidora al meu poble, perquè és veritat
que la política municipal la he mamat a casa des de petita i la gent de Caldes
ho  sabeu,  i  que  m'han  ensenyat  a  estimar  i  a  servir  als  altres,
professionalment m'he dedicat al mateix, des d'un altre perspectiva estic també
al servei dels ciutadans, no? 
Aquests  anys  han  tingut  coses  molt  bones,  i  també  coses  molt  dolentes,
moments difícils políticament i moments difícils personalment, i malgrat tot això
jo crec que una de les coses més importants que t'emportes d'aquest temps, és
amb les persones que has pogut compartir la il·lusió, les ganes, la dedicació, la
voluntat, l'esforç de treballar pels altres, no? En un moment on la política està
tan mal vista o tan poc valorada, demanaria a tothom que un cop a la vida hi
passi,  perquè  sàpiga  realment  el  que  és  doncs  tenir  una  responsabilitat,
sobretot  en  el  àmbit  local,  no?  En  aquests  anys  he  pogut  aprendre  de
moltíssimes persones,  companys  meus i  companys  d'altres  grups polítics  a
veure les coses que estan bé i les que no, també n'aprens perquè tot és un
procés i un tirar endavant. Hem viscut també com a grup moments difícils, vam
perdre un company en ple mandat i era una persona molt bona, i va ser també
un moment molt difícil de viure com a persona i com a regidora, perdoneu, ja
semblo aquestes Esperanza Aguirre.
Bé els que el vau conèixer,  m'enteneu, això no m'havia passat mai  en una
intervenció, plorar segur que no, però està tan així tampoc, no? 
Però arriba un moment, i aquests darrers quatre anys no han sigut fàcils i no
em repetiré i no crec que sigui el moment ara de, al menys pel meu entendre,
de valorar com han estat les coses, però sí  que desitjo molta sort a tots aquells
que  d'aquí  quinze  dies  prenen  possessió  del  càrrec,  ja  saben  i  s'imaginen
potser no tant com es trobaran, que no és una feina fàcil, i que segur que amb
tanta il·lusió com un engega un projecte de nou doncs que els hi desitjo molts
encerts perquè ens toca com a ciutadans també tenir la sort de comptar amb
persones a l'Ajuntament doncs que tinguin ganes realment de treballar pel seu
poble, no? 
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A mi a vegades m'han criticat molt ser massa d'esquerres, perquè em deien
que  això no ven perquè sembles radical o coses  així, jo no crec que es pugui
ser  massa  d'esquerres  perquè  és  una  qüestió  de  valors  i  d'ideologia  i
m'acompanya i m'ha acompanyat sempre, i jo crec que ja no ho canviaré això,
ja una és així, i per tant em preocupa molt coses que estan passant en aquests
moments i que crec que és un repte molt important que té el nou Consistori,
com hem tingut ara, però  que cada dia més i ho estem veient doncs que hi ha
moltes dificultats i  que les famílies del nostre poble pateixen, i  que per tant
tenim la responsabilitat de treballar perquè això deixi de ser així, no? 

Bé no em vull allargar perquè ja he fet de tot, per tant donar-vos moltes gràcies
a tots els que han confiat amb mi,  moltes gràcies al meu company, ja saps
Xavi per aquests quatre anys que hem estat aquí sols com a regidors, que ens
ha  costat  adaptar-nos  a  aquest  volum  de  grup  municipal,  però  que  hem
treballat tot el que hem pogut. Moltes gràcies a tothom, a la gent de la casa,
perquè  també  són  molts  anys  voltant  per  aquí  i  als  ciutadans  que  encara
t'agraeixen coses quan vas pel  carrer  i  també et  fan crítiques quan convé,
gràcies per tot i seguim sent del poble, gràcies.”

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

Pren la paraula el senyor Ortega:
“Bé, gràcies, bona nit de nou, primer volia fer un parèntesi en aquest moment
tan  emotiu  i  felicitar  el  Club  de  Hoquei  Caldes  per  la  seva  consecució  de
l'ascens a l'Hoquei Lliga que portarà el nom de Caldes arreu.
Ara seguirem amb el  moment emotiu, bé, volia donar les gràcies a tots els
regidors i regidores que avui deixen de ser-ho, ja per la seva feina feta, per la
seva tasca, ja sigui des del govern o des de l'oposició, com diu la Montse. No
és una feina reconeguda la política últimament i és d'agrair la feina que ha fet
tothom.
Volia fer incís en dues persones en especial, més que res per proximitat, i pel
temps que porto amb ells que és molt, no? Són molts anys amb ells, i un és el
Pau, agrair-li  la seva coherència, la seva honestedat, és una persona que m'ha
ensenyat molt, són molts anys amb ell, i crec que són dos valors, la honestedat
i la coherència són dos factors fonamentals per un regidor com diu la Montse
de caire municipal, no? Gracies Pau. 
I la meva companya la Montse, per ser la persona que conec en política més
treballadora, la que sempre tira del carro, la que mai té un no i per tots aquests
anys,  i  els  que  ens  queden,  no?  De  lluitar  junts,  moltes  gràcies  Montse,
gràcies.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Gràcies Xavi, pel grup de no adscrits, senyora Pou.”
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Pren la paraula la senyora Pou:
“Gràcies, en primer lloc felicitar als regidors que continuen, així com els nous
que s'incorporen i  desitjar  moltíssima sort  a  tots  els  que prenen i  prendran
possessió en els propers dies, i sí que dir, en nom dels tres regidors que estem
aquí, tant en Joan, la Susanna  i jo mateixa, que aquest és el nostre darrer Ple i
per tant volem, si més no, dir quatre paraules en agraïment i dir-vos que des de
que varem sortir escollits ens vam comprometre a treballar per la nostra Vila.
Han estat uns anys difícils pel nostre grup municipal, com bé sabeu, i fins i tot
per algunes persones a títol individual.  
Els  que  ens  coneixeu,  com ja  sabeu,  també hem treballat  amb moltíssima
dedicació, amb rigor i amb absoluta honestedat. Us volem assegurar que ens
hem deixat la pell per defensar tot  allò en el que creiem i sobretot en defensar
els nostres valors, no en tingueu cap dubte, ha estat així, i sobretot perquè ha
estat i és la nostra responsabilitat. 
Ho hem fet al millor que hem sabut, i el que hem pogut. Al llarg d'aquests anys
hem intentat que hi hagués bona entesa, tot i  que hi ha hagut errors, hi  ha
hagut encerts, però la tasca que hem dut a terme sempre a prevalgut l'interès
de la majoria de la població, i el bé comú i la resposta col·lectiva.
I ara sí, per acabar, en nom dels tres, que a partir del proper dia tretze de juny
abandonarem aquest Consistori i el nostre càrrec electe, volem dir-vos que no
hi ha honor més gran per un ciutadà, que formar part del seu Ajuntament. I és
per  això  que  ens  sentim molt  agraïts  i  volem donar-vos  les  gràcies  per  la
confiança que ens vareu dipositar i a partir d'ara, que continuarem treballant pel
bé comú de Caldes, amb la mateixa humilitat, entusiasme i il·lusió, per tots els
drets de tots nosaltres, gràcies, gràcies a tothom.”

Pren la paraula el senyor alcalde:
“Molt  bé, gràcies, passo la paraula a la portaveu d'Esquerra Republicana la
Montse Grau.”

Pren la paraula la senyora Grau:
“Bé  primer  de  tot,  vull  felicitar  els  meus  companys  em públic  per  aquesta
victòria per tornar a governar el Consistori amb majoria,  sóc persona de dir les
coses clares i curtes, concises i espero fer-ho així, perquè tampoc no voldria
emocionar-me com li ha passat a la Montse. Entenc el que li passa perquè a mi
em passa el mateix. Suposo que tota persona que s'estimi al poble i hagi pogut
servir al seu poble com estem fent nosaltres, estaria encantat d'haver pogut
passar uns anys fent-ho. 
Vull donar les gràcies als meus companys, a tots els regidors, als treballadors
que m'ho han fet molt fàcil, treballar a les regidories que he tingut jo, crec que
són les millors regidories, per això també van ser unes de les meves apostes
quan vaig començar, són unes regidories que són molt agradables, treballes
amb entitats,  amb gent,  que és el  tracta de les persones i  és el  que a mi
m'agrada,  ho  recomano,  perquè  realment  tens  molt  contacte  amb  tothom i
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sobretot també amb tota la població de Caldes que va confiar amb nosaltres i
segueix confiant-hi.
Han estat els millors anys de la meva vida, podria dir-ho així, he crescut, he
madurat fent de regidora, jo era una persona d'entitats i vaig voler canviar el
poble posant-mi des de dins. Per això com s'ha dit aquí ja, també, recomano a
tothom que s'estimi  al  poble  i  vulgui  fer  alguna  cosa  per  aquest  poble,  ho
recomano a  tothom,  que s'hi  posi.  I  res  més,  les  cares  que veig  aquí  que
seguiran o que començaran aquesta nova etapa, desitjar-vos molta sort a tots i
que si necessiteu alguna cosa ja sabeu on sóc.”
Pren la paraula el senyor alcalde:
“Bé,  el  que  estem  fent  aquests  dies  és  acabar  un  mandat  democràtic,  a
vegades parlem que estem acabant legislatures en els ajuntaments, això és
incorrecte,  perquè  els  ajuntaments  no  legislem,  no  aprovem  lleis,  aprovem
resolucions, decrets d'alcaldia, però en qualsevol cas, el que estem acabant  és
això,  un mandat  democràtic,  estem acabant  un període durant  el  qual  hem
assumit la representació de les persones que van dipositar la seva confiança
en cadascun de nosaltres,  cada grup en  la  seva  proporció  respectiva,  que
varem assumir nosaltres davant seu el compromís de tirar endavant tot allò que
varem  dir  que  faríem  en  els  nostres  programes  electorals,  els  nostres
compromisos, i que a més a més que hem tingut l'honor de governar, doncs
hem assumit no només el mandat estrictament parlant de les persones que ens
han  votat,  sinó  el  mandat  de  representar  a  tothom del  nostre  municipi,  de
treballar per tothom, del nostre municipi, ens hagin votat o no ens hagin votat.
Assumir un mandat de la gent, un mandat obtingut a través de les urnes, per
tant obtingut a través de la voluntat popular és una cosa meravellosa, és molta
responsabilitat, però segurament pels que ens agrada allò col·lectiu doncs és
de  les  millors  coses  que  et  poden  passar,  no?  Perquè  et  toca  prendre
decisions, perquè et toca escollir camins, perquè et toca haver de dir que no
moltes vegades i alguna vegada haver de dir que sí, i per tant això comporta
alguna decepció,  però també comporta moltes alegries i  també comporta la
oportunitat de veure com el que fas, el que decideixes i el que tires endavant,
acaba tenint resultats, i per tant doncs tots vosaltres, totes les regidores i els
regidors heu tingut l'oportunitat d'estar representant, alguns en diferents etapes,
d'altres en etapes més recents, una part d'aquesta ciutadania de Caldes de
Montbui  i  per  tant  heu tingut  la responsabilitat  i  al  mateix temps heu tingut
l'honor d'assumir aquest mandat. 
Jo crec que ha estat un mandat positiu pel municipi, pel poble, en el sentit de
que, tot i que el context ha estat molt complicat, ha sigut molt i molt difícil fer
política, com sabeu perfectament en els darrers anys, no només en els darrers
quatre anys, sinó que jo diria que fins i tot set o vuit anys, crec que els projectes
que hem tirat  endavant,  han estat  bons projectes  pel  poble,  crec  que hem
aconseguit en la mesura de les possibilitats i la mesura dels recursos, plantar
cara a aquesta crisi que ha generat tanta problemàtica social, però de portes en
fora, aquesta és la valoració que jo faig, segurament no la compartira tothom,
això és de portes en fora, de portes en dins, segurament no hem fet les coses
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tant bé, i  quan parlo de portes en dins parlo sobretot aquest Plenari,  no és
moment de retrets, no és moment de dir qui ha tingut la culpa de què, crec que
tots podem estar d'acord en que segurament tothom ho podia haver fet millor,
hi ha hagut coses que no han estat a l'alçada del que els nostres representats
segurament haurien esperat de nosaltres, prendrem nota els que continuem de
com podem evitar això en la propera, anava a dir propera legislatura, en el
proper mandat, i en qualsevol cas doncs, estic segur que tots ho hem fet el
millor que hem pogut, o el millor que hem sabut, i al final el que compta sempre
és la bona intenció, la bona fe a l'hora de fer les coses, i en algun moment he
trobat a faltar això, en determinats moments i determinades persones, la bona
fe a l'hora de fer les coses.
En qualsevol cas jo vull agrair, especialment els que d'aquí pocs dies deixareu
de ser regidors i especialment els de llarga trajectòria i que per tant signifiqueu
una part important d'aquesta etapa democràtica del nostre municipi, vull agrair
doncs  la  vostra  dedicació,  la  vostra  feina,  la  vostra  atenció,  la  vostra
disponibilitat,  perquè  malgrat  que  políticament  en  alguns  moments  no  hem
coincidit, sí que us he de dir que sempre hem trobat una bona  predisposició
per intentar com a mínim arreglar les coses, no? I per tant gràcies per haver fet
això que els que estem en política considerem que és tan important i tan lloable
alhora, que és haver assumit la representació i el mandat de la gent que ha
confiat  en  vosaltres,  de  la  gent  que us  ha votat,  també moltes  gràcies  als
regidors del meu, del nostre grup de govern que acabeu d'aquí a pocs dies el
vostre  mandat,  ha  estat  un  plaer  treballar  amb  vosaltres  colza  a  colza,
compartir molts moments bons i divertits, i alguns de tristos i difícils, però en
qualsevol cas Montse, Josep, Sara, moltes gràcies, ha estat un plaer, espero
que també ho hageu gaudit.
I per últim dir que en el darrer Ple d'una manera una mica temerària, algú del
públic que avui també hi és, deia públicament “senyor Alcalde, faci les maletes i
marxi” dic temeràriament perquè és de savis escoltar, i en democràcia és una
obligació escoltar el veredicte de les urnes, el veredicte de les urnes és el que
és i per tant no me'n vaig, no faig les maletes, continuem governant, continuem
assumint mandats democràtics, continuem assumint la responsabilitat que ens
ha donat lliurement i voluntàriament el municipi, i per tant continuarem intentant
fer avançar el nostre poble, fer avançar Caldes de Montbui, moltes gràcies.”

L’alcalde aixeca la sessió a les 20 hores i 50 minuts, de la qual cosa, com a
secretària general, estenc aquesta acta.

La secretària gral. Vist i plau
L’alcalde en funcions

         Maria Remei Sala Leal     Jordi Solé i Ferrando
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