ACTA DE SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT
EN DATA 28 DE MAIG DE 2012

Identificació de la sessió
Núm.: 4/2012
Caràcter: Extraordinari
Data: 28 de maig de 2012
Horari: de 20:00 a 21:20h
Lloc: Sala Cultural de la Casa Consistorial de Caldes d’Estrac

Assistents:
Sr. Joaquim Arnó Porras, Alcalde (CIU)
Sra. Roser Alsina Ruzafa CIU)
Sra. Elisabeth Segura Gubern (CIU)
Sr. Marcos Blázquez García (CIU)
Sr. Angel Rusiñol Esteban (CIU)
Sr. Francesc Garcia (CIU)

Sr. Sergi Saurí Marchan (PSC)
Sr. Miquel González Monforte (PSC)
Sra. Angels Massísimo Sánchez de Boado (PSC)
Sr. José Ramón Riesco Alvarez(PSC)
Sr. Victor Pastor Girós (PSC)

Presenten excuses:
Secretari:
Sr. Oscar Campos Planes

Alcalde: Bona nit a tothom. Iniciem el Ple extraordinari amb carácter d’ordinari del dia
28 de maig del 2012, aquest ple és el que es va posposar de finals d’abril del mes
passat, per això té carácter ordinari.
En primer lloc entrariem per urgència una moció del grup municipal de Convergència i
Unió, sobre garantia de manteniment de les Llars d’infants municipals. La urgència bé
donada pel fet que en certa manera hi ha una moció presentada pel grup municipal del
PSC i el grup municipal de Convergència i Unió vol fer-ne una d’alternativa en lo qual
no hi ha hagut un acord definitiu per fer-la conjunta, i aquest seria el motiu de la
urgència.
Sergi Sauri: Aprovem
Alcalde: Doncs queda aprovat per unanimitat la urgència.
Per tant, començariem pels
1. DESPATXOS D’ALCALDIA
Tan sols dir que en data 24 de maig es va signar el ICO del R.D. 4/2012, finalment
per un 5,939 per cent d’interés que correspondria al primer trimestre d’amortització.
2. DONAR COMPTE I/O RATIFICACIO DECRETS DE L’ALCALDIA DEL 54 AL 255
DEL 2012 I ACORDS JUNTA DE GOVERN
Donem compte també dels dectrets del 54 al 255 de l’any 2012 i per tant correspondria
ratificar-los. Alguna cosa?, doncs quedarien ratificats i passariem doncs al següent
primer punt de l’ordre dels acords:

3.
APROVACIÓ INICIAL DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIC
ADMINISTRATIVES, JURÍDIQUES I TÈCNIQUES REGULADORES DEL
PROCEDIMENT PER A L’ADJUDICACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT,
TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC,
EN RÈGIM DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA, RELATIU AL SERVEI DE NETEJA
VIÀRIA, RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS, NETEJA DE
PLATGES I MANTENIMENT DE CALDES D’ESTRAC
Només un petit esment, que és que hi ha un error material en que quan parla de
l’import, és l’import amb l’IVA inclòs, amb els imposos inclosos, que em penso que
està especificat amb l’IVA a banda, és amb impostos inclosos.
Té la paraula el senyor secretari.
Secretari: Gràcies. Bona nit a tothom. Llegirem la part dispositiva
“””””
APROVACIÓ INICIAL DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIC ADMINISTRATIVES,
JURÍDIQUES I TÈCNIQUES REGULADORES DEL PROCEDIMENT PER A
L’ADJUDICACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA,
DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC, EN RÈGIM DE CONCESSIÓ

ADMINISTRATIVA, RELATIU AL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA, RECOLLIDA I
TRANSPORT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS, NETEJA DE PLATGES I
MANTENIMENT DE CALDES D’ESTRAC

1. És necessari procedir a regularitzar el servei de neteja viària, recollida i
transport de residus sòlids urbans i neteja de platges del municipi de Caldes
d’Estrac.
2.
3. Aquesta regularització complicarà una millora notable del servei així com una
estabilitat jurídica del mateix.
4.
5. Han estat redactades els plecs de clàusules econòmiques, administratives i
tècniques que hauran de regir la contractació d’aquest servei
6. A l’empara de tot allò que preveu la següent normativa aplicable:
-Decret Llei 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic (LSCP).
-El Reglament General de la Llei de contractes de les administracions públiques (Reial
Decret 10989/2001, de 12 d’octubre-RGLCAP), en tot allò que no s’oposi a la LCSP.
El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat mitjançant Decret
núm. 179/1995, de 13 de juny (ROAS)
-La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú.
-La Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local.
-El Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, Text Refós de les disposicions
legals vigents en matèria de règim local.
-El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya.
-La resta de normes de Dret administratiu, i mancant aquestes, del Dret privat.
Es proposa al Ple de la corporació que prengui el següent
ACORD
PRIMER
Aprovació inicial del plec de clàusules econòmic administratives, jurídiques i tècniques
reguladores del procediment per a l’adjudicació mitjançant procediment obert,
tramitació ordinària, del contracte de gestió del servei públic, en règim de concessió
administrativa, relatiu al servei de neteja viària, recollida i transport de residus sòlids
urbans, neteja de platges i manteniment de Caldes d’Estrac.
SEGON

Els plecs de clàusules es publicaran al BOP i DOGC per un termini de 20 dies naturals
per tal que les persones interessades puguin fer les al·legacions que creguin
oportunes, passat aquest termini sense que s’hagin produït al·legacions els plecs de
clàusules (Tècniques i Administratives) s’entendran aprovats definitivament.

TERCER
Paral·lelament s’inicia un termini de 26 dies naturals perquè les empreses
interessades puguin aportar les seves proposicions. En el ben entès que aquest
termini quedarà interromput si es plantegen al·legacions als plecs de clàusules.
QUART
Donar trasllat del present acord al BOP i DOGC per la seva publicació.
Tanmateix, el Ple de l’Ajuntament amb superior criteri, acordarà el que consideri més
adient. “”””””
Alcalde: En difinitiva és tracta d’iniciar el procés licitador de lo que seria el Servei de
vía pública com hem dit de tots aquest aspectes esmentats, en el que el canvi més
substancial el trobarem en el tipus de recollida de contenidors, el tipus de càrrega, que
passarem de càrrega posterior com tenim actualmen en contenidors petits, a càrrega
lateral en contenidors de gran capacitat i menys punts de recollida. Creiem que així
quedarà ordenatça millor el que és el territorio de Caldes, amb menys punts però més
ordenat.
Per altra banda, la resta d’elements que van a licitació seria la pròpia neteja, tant de
platges com de via pública, que entenem doncs que tot el que seria, tot el que
correspon al carrer val la pena tenir un sol interlocutor i per tant així és procedeix.
Això deriva en certa manera, del seu moment quan vam fer el rescat de la concessiò
ja fa quatre anys, 2010, tres anys, en què es va trovar que l’empresa en aquell
moment procedia a una estafa a l’Ajuntament de Caldes, per tant es va rescatar el
servei, és va adjudicar de forma urgent a l’actual empresa que recull les escombraries,
i el servei que va prestant l’ajuntament. En aquell moment es va subrogar personal de
l’empresa i en aquests moments a la inversa, el personal queda subrogat a l’empresa
que sigui adjudicatària. Per altra banda, en cas que es procedís algún dia a un rescat
o una modificació de les empreses, el personal evidentment no varia i per tant el seu
lloc queda assegurat completament.
Per tant, entenem que s’inicia l’aprovació també del Plec de clàusules en que en
aquest moments s’obre un periode de vinti-sis dies perquè es puguin fer totes les
al.legacions que es creguin oportunes i sino n’hi han de’al.legacions….
Secretari: Son vint dies
Alcalde: Perdó, vint dies hàbils…., naturals perdó…. , vint dies naturals, i si no hi ha
cap al.legació substancial es procediria a quedar definitivament aprovat, i per tant
seguint el procediment, s’obririen les pliques, veuriem les ofertes que hi han i per tant
s’acabaria decidint quina és l’empresa i l’oferta més ventatjosa.
El plec de clàusules tècniques no tant sols valora lo que és l’oferta económica sino que
fa, incideix molt sobretot en aspectes tècnics a fi que l’empresa que vingui no sigui
una empresa que faci baixes a la temerària, sino que acabi aportant, sobretot,
qualitat en el servei que és el que prima i que per experiència hem vist que és el que
acaba resultant. Té la paraula.

Sergi Saurí: Si gràcies. Nosaltres ens hem estat estudiant el plec i nosaltres si que el
que tenim molt clar és que aquí qui mana és l’ajuntament i concretament vostès com a
responsables d’aquest consistori ara mateix Bé nosaltres veiem, hi ha tres punts que
ens agradaría que fossin aclarits. Primer de tot, tres punts els quals nosaltres
discrepem. Primer, creiem que es deixa massa llibertat en la fixació dels mínims de
qualitat del servei. Què volem dir? Si nosaltres al final l’objectiu de tot es que perquè
nosaltres anem a concessionar un servei?, perquè creiem no, que al final tenim un
operador privat que ens farà una qualitat d’eficiència però sobretot el què hem de
primar aquí és la qualitat del servei. Si nosaltres ho analitzem des del punt de vista
dels ciutadans, així pensant com per exemple en recollir, estarem parlant de tres
criteris: quan s’ha de caminar, frequència de pas i horaris, capacitat dels contenidors
que siguin suficients. Què és el que veiem? Què hi ha, a part de la frequència que
está fixada, la resta dels criteris no están fixats i es dóna excesiva llibertat al privat.
LLavors, quina és la proposta que nosaltres fariem i les que farem en termes de les
al.legacions? definir uns indicadorss de qualitat i fixar nosaltres com a Ajuntament els
mínims que hem d’exigir. A partir d’aquí será el privat que tindrà la seva obligació de
millorar la qualitat però nosaltres com a mínim ens hem d’assegurar que tindrem una
qualitat donada del serveis. En aquest sentit per exemple, som conscients que es van
fer unes comissions doncs de treball per sentir l’opinió del municipi, però allà es va
parlar que passar d’uns setanta contenidors que tenim actualmente, passar de trenta
a quaranta, doncs ens agradaría que ens aclarissin aquest punt, perquè tal com están
redactats els plecs en cap moment s’obliga a uns mínims, cosa que nosaltres creiem
que seria altament convenient que es fixessin uns mínims per asegurar-nos una
mínima de qualitat que será proveïda, primer punt. Segon, hi ha ús de l’aula de la
brigada. Vam veure amb la ùltima informació que ens van adjuntar els plànlos, cosa
que no ens havien adjuntat en la Comissió informativa, ens agradaria doncs que ens
ho haguessin facilitat també per haver-ho comentat. Aquí també tenim un dubte que
també ens agradaría que ens l’aclarís, quina previsió tenen d’acabar-ho? I si és aixi, o
no, com ho arreglaran amb el servei del concessionari?, primer punt.
Segon punt. Està establert que hi ha un ús compartit entre l’ajuntament i el privat i per
tant aixó implicarà un lloguer del privat cap a l’ajuntament, val, fins aquí d’acord. Ara
bé, el que sí creiem que seria convenient que en els plecs apareixés uns mínims, és a
dir, tenir en compte el cost que té per l’ajuntament actualmente en termes de cost
d’electricitat, d’aigua, fins i tot del lloguer que podría representar doncs tenir aquella
nau allà respecte un altre ús, doncs a partir de fixar ja un mínim que ens ha de pagar
el privat, si hi ha unes millores, perfecte.
Un altre tercer punt relacionat amb la brigada, que és el tema senyalitzat a l’impacte
ambiental que pot tenir, perquè pels plànols que hem vist, allà pot haver-hi que hi hagi
un camió, temes d’olors, etc. doncs ens agradaría saber si aquest punt es pensa
contemplar.
És a dir i en definitiva i un altre punt, perdó, seria el tema també es clar, doncs
nosaltres hem vist que això és una concessió, està com a concessió, llavors va el
Reglament d’obres, d’activitats i de serveis i això el què implica és que ha d’haver-hi
un estudi econòmic i financer previ, previ a que nosaltres exigim al privat que ens doni
l’estudi econòmic i financer, l’’ajuntament ha de tenir el seu, cosa que no l’hem trobat
aquí. Llavors i en definitiva, el que ens agradaría i els dubtes i sense preàmbuls,
qüestions molt clares en les cuals voldriem un aclariment. Primer, si està previst o no
reduir el número de contenidors. Segon, si nosaltres com a al.legacions presentem
uns criteris de qualitat mínims entre els quals hi hauria per exemple que hi hagin uns
mínims de contenidors, entre els quals mantenir els actuals, si això per part de vostès,
seria acceptat. Tercer punt, teme de la brigada, llavors entenem que hi ha uns diners
per acabar la brigada i això com s’articularà amb el privat perquè un cop el privat
estigui pugui arreglar-ho amb el servei. Després, tema del lloguer mínim. Si nosaltres

presentem unes al.legacions exigin un lloguer mínim, que sigui el cost com a mínim
doncs que representa per l’ajuntament, si això s’acceptarà, no? I després un cinquè
punt que será el tema previst de l’impacte ambiental que pugui tenir sobretot per la
gent al voltant sobre l’aplicació o utilització de la brigada municipal per l’ús del futur
servei.
Alcalde: Bé, el tema dels contenidors, el que s’ha fet es valorar la capacitat dels
actuals contenidors sustituint-lo per la mateixa capa citat o incrementada i reduïnt els
punts. Es parlava d’entre trenta i quaranta punts, això es va parlar en la comissió,
semblava que en aqeulla comissió tothom hi estava d’cord, es tractava de reduir
sobretot els punts. Ara en aquests moments hi han per exemple, a la mateixa Riera,
hi han quatre o cinc punts de recollida de contenidors que els separen menys de
quinze metres i el que calia com a mínim era una distància de vint-i-cinc metres com
a mínim. Per tant, això s’acabarà evidentment establint i evidentment, deixem lliure,
perquè el què pretenem és que l’empresa concessionària faci les propostes i sigui la
mesa de contractació, en la qual vostès també hi participen, doncs acabi acceptant o
no, o modificant les aportacions que faci l’empresa.
El tema del magatzem de la brigada, perdò, els criteris de qualitat, escolti, si són
criteris de qualitat que no s’han tingut en compte i que vostès creuen que són
adequats, els estuadiarem i evindentment, en funció del que acabin proposant s’
acceptaran o no s’acceptaran, no tot el què s’acaba proposant a vegades és del tot
correcte.
El tema del magatzem de la brigada, està previst acarbar-la abans de final d’any. Hi ha
una dotació pressupostària de la Diputació de Barcelona i com li dic, es té previst
acabar abans de final l’any. El lloguer mínim, be, si vostès fan una proposta de lloguer
mínim que entra dintre els cànons del mercat, doncs evidentment es pot acceptar, el
que passa que s’ha deixat lliure perquè sigui l’empresa que s’adjudiqui que acabi
decidint quina part, perquè si s’hi fixa en els plànols el que posa és “escoltim, com a
màxim li permeterem que ens llogui tot aquest espai determinat” i sur t grafiat; poden
quedar-se amb un petit espai o poden llogar-ho tot , per tant deixem en certa manera
criteri a l’empresa adjudicatària que sigui la que acabi decidint quins metres quadrats
vol acabar llogant i és obvi que el preu del lloguer queda estipulat per preus de mercat.
No és el mateix el preu d’una nau industrial a Mataró o el preu d’una nau industrial a
Canet, varia pràcticametn el doble, per tant és el què caldrà acabar de verificar. I
l’estudi econòmic financer, be se’ls hi va explicar en la Comissió informativa, però
bueno, veig que ho volen més perfilat, cap probleme. El que s’ha fet és que
l’Ajuntament ha valorat tots els serveis que en aquests moments s’estan prestan i que
surten a concurs, què están costant en diverses partides, perquè els tenim dividits en
diverses partides, perquè son diversos serveis que representen a varies àrees i el què
s’ha fet és sumar exactament tots els costos que ha provocat el que surt a licitar i es
licita pel preu actual de cost.
Sergi Saurí: Nosaltres el què veiem és que, el què es important és que hi hagi una
coherència entre el planejament que hagi de tenir el municipi i el que nosaltres com a
ciutadants volem exigir, amb el que hi hagi al Plec. Si vostès están planejant deixar-ho
a trenta o quaranta, creuen que és el raonable, doncs vostès ho han de reflectir al Ple,
perquè sino el risc que tenim és que llavors ens trobem nosaltres, que vinguin poques
empreses i ens haguem de subjugar al que hi hagi. Per tant, entenc com a
responsabilitat de vostès que ens han d’assegurar que hi haurà un mínim de servei,
primer punt.
Ara si a cas el meu company li parlarà d’el tema de la Comissió. Per tant, el tema.
Després, vostè comentava econòmic i financer, el que vam veure és una partida de

costos, allò no és un estudi econòmic-financer, per tant, jo només li dic aquest punt,
allò acaba en una partida de costos i bueno bé, però el que hi havia no és un estudi
econòmic-financer. Per tant, el què li dic, insisteixo, és que del que estem veient, del
estem veient.què s’ha parlat a les comissions, veiem allà que falten elements, falten
elements, i veiem un perill que ens pugui venir un concessionari. Si acas en aquest
punt vam tenir l’ocasió que el meu company estés a la Comissió. Si vol afagir alguna
cosa?
Victor Pastor: Bueno jo només dir que vaig assistir a la primera comissió i a ningú se
li va preguntar si ens semblava bé el tema de la reducció dels containers. El que si
se’ns va preguntar era que podiem escollir el tipus de containers, però a ningú se’ns
va preguntar si ens semblava bé la reducció dels constainers, si més no a la primera
comissió.
Alcalde: Home, estarà d’acord amb mí que si passem a tindre setanta punts de mil
litres i els reduïm a trenta de tres mil litres, a ningú se li escapa que és per reduir-la,
es a dir no posarem setanta punts de tres mil litres de capacitat, si que es va parlar,
evidentment directament no es va preguntar escolti, vostè hi està d’acord?, vostè hi
està d’acord?. Quan en una comisió es parla i es tracten temes, el que tothom va
acabar decidint era que reduïem contenidors petits de mil o mil cinc-cents litres, a
grans contenidor de tres mil litres de capacitat, o tres mil dos-.cents, i allà ningú es va
oposar a fer aquest canvi i això és l’esperit de la comissió era que es reduïen els
contenidors per major capacitat. Entenem que es pot parlar de si trenta o trenta-cinc
punts, pero el que sí es parlava es de reduir punts de recollida, inclús es va comentar
el fet de que en el carrer que vostè viu, de reduir-los i situar-los en un sol punt i en
això hi havien certes discrepàncies i es va decidir inclús posar-ne un intermig perquè
es pogués consultar-ho als veins que no es veiessin afectats. Es parlava de punts
concrets de recollida. Evidentment que després això es va concretar en una segona
reunió a la que no va poder-hi asistir, suposo que per raons d’agenda, però tampoc es
va manifestar l’oposició directament dient no, no, escolti, nosaltres preferim la mateixa
càrrega actual i per tant càrrega posterior i no volem càrrega lateral, els contenidors de
càrrega lateral són de més capacitat, més cars, però evidentment el que consisteix és
reduir els punts actuals i en aquesta era la tendència de la comissió. Podem estar-hi
d’acord o no podem estar-hi d’acord, però insisteixo ningú va manifestar res en contra,
per tant son certes apreciacions i després, a veure, l’estudi econòmic-financer em
sembla que el Plec de clàusules especifica que l’ha de portar l’empresa, que per això
és qui farà la gestió i per tant es deixa en mans de l’empresa i el que fa l’ajuntament,
en aquest cas l’equip de govern, es licitar pel mateix import que li costa actualment. Si
en aquests moments l’ajuntament està fent una gestió de recollida de residus, de
neteja viària, de neteja de platges, escoltim, l’estudi econòmic financer no ens ha
calgut. Sabem el què ens costa les factures, sabem el què ens costa el personal i
sabem el què estem pagant cada mes. Això al cap de l’any surt el que surt, per tant
ho licitem pel mateix valor que ens està costant. Si vostè per decidir això necesita un
estudi econòmic –financer, doncs li agrairiem que ens donés un cop de mà. Gràcies
Sergi Saurí: Ës el què diu la llei, una puntualització, és el què diu la llei , el reglament,
és el que diu, s’ha de fer, no estava allà, punt. Bé, insisteixo, si tenen vostès un model
de recollides, i el tenen clar, doncs fiquint-les en el plec on s’exposin clarament. En
aquesta comissió també no sé fins a quin punt és tant representativa, tot i que és
lliure perquè la gent qui vulgui, però no sé fins a quin punt és representativa, per tant
en aquest punt és que escolti, ..” jo a la comissió vaig dir “..,n o va dir de la gent que
estava allà i m’agradaria veure si va haver-hi unió.O sigui, qui havia, i què es va votar

o què es va deixar de votar. Es que al final estem parlant d’unes reunions de veïns que
están molt bé i serveix molt per agafar cristeris, però a vegades aquestes reunions no
poden ser representatives del conjunt i tampoc representatives de problemátiques de
certes zones concretes. Per tant, jo el que els hi diría que si vostès tenen un model de
recollides i creuen que ha d’esser aquest model o ha d’esser un minim, si us plau, fi
quin-la al Plec de clàusules, això és el que els hi estem dient igual que ens agradaría,
insisteixo, veiem que hi ha un plec que deixa excesiva llibertat al privat i deixa sota poc
control a l’ajuntament per controlar la qualitat de servei que nosaltres volem donar.
Alcalde: Bé, per acabar deixim resumir-li al final, escolti, les reunions son
representatives de tot aquell que en bona voluntat vol invertir temps en el seu
municipi, i per tant i participa. Jo desqualificar-les d’aquesta manera de si són o no
representatives, no hi entraré. I per altra banda el model….
Sergi Sauri: No desqualificar….
Alcalde: Bé, en tot cas desacreditar, tant és .
Sergi Sauri: No desacreditar. …
Alcalde: Bé, doncs tots ho hem entès malalment. Doncs, però en certa manera el Plec
reflexa el model i el Plec especifica què és el què surt a licitació, aquest és el model
que surt, si vostès no hi están d’acord, cap problema, però el model especifica càrrega
lateral i tothom en el àmbit en que és licita coneix que la càrrega lateral són
contenidors de gran capacitat que substitueixen els de càrrega posterior i aquest és el
model que especifiquem i escoltim ho diu la llei, si la llei ho especifica i no ho hem fet
doncs no podriem tirar endavant això i per tant podrien fer una sèrie d’al.legacions i no
ho tirariem endavant la licitació. Entenem doncs que hem seguit excrupulosament el
reglament, consta l’expedient complert i si vostès creuen que hi ha alguna cosa que no
és correcte, facin el que hagin de fer. A partir d’aquí, escoltim, aquest és el model que
portem a licitar i si vostès creuen que ha d’esser un altre, els escoltarem perfectament
com els vam escoltar el dia que hi eren a la comissió. Per tant, entenc doncs que no
hi están d’acord?
Sergi Saurí: Si, bueno…..
Alcalde: Es que si no podriem estar aquí…………
Sergi Saurí: Jo només dir-li que no hem desacreditat. Llavors, si, nosaltres
presentarem al.legacions, perquè creiem que es pot millorar, presentarem indicadors
de qualitat i farem una millora i creiem que pot ser substancial el que hi ha al Plec
actual i per tant, per ser conseqüents, votarem en contra.
Alcalde: Bé, doncss totes les millores serán acceptades sempre i quan siguin
raonades i criteri. Per tant, s’e nten el punt aprovat per sis vots a favor i cinc en contra.
Si, no?, ha dit que votava en contra… ah, bé.

Passariem doncs al següent punt de l’ordre del dia que és el següent:
2. Ratificació acord Junta de Govern Local de data 29 de febrer de 2012
Aprovació del projecte de mesures alternatives a la sanció administrativa

Com que és de l’àmbit d’Acció social en el qual hi col.labora la Policia Local, Serveis
socials i entitats col.laboradores, demanem a la coordinadora d’Acció social que pugui
explicar-ho i per tant prengui la paraula, gràcies.
“Bé, lleigiré el projecte, suposo que l’oposició ja haurà tingut temps de mirar-ho, sino si
hi ha alguna pregunta:
Bé, el projecte de mesures alternatives a la sanció administrativa és precisament per
això, per donar alternatives als joves que hagin fet alguna infracció lleu i que siguin
evidentment menors d’edat, la idea és que fossin de catorze a divuit encara que pot
ser que en el projecte no s’hagi corregit i posi de dotze a divuit, però és de catorze a
divuit. Lleigiré doncs els
1. OBJECTIUS GENERALS:






Disminuir els casos d’actes incívics dels menors de 18 anys del municipi.
Aconseguir un benefici comunitari a través de les mesures alternatives.
Potenciar la tasca educativa del menor infractor.
Exercir de suport familiar.

2. PROCEDIMENT:
Ës una sèrie de coordinacions entre els diferents departaments i sobretot els que hi
intervindrien serien Serveis Socials i Policia Local.
Els hi explico una mica el procediment i es que en principi se suposa que una
pressumpta infracció lleu d’algún menor, com pot ser mal aparcament, com pot ser, el
que la Policia Local considera que és una infracció lleu, com pot ser trancament de
mobilirai urbà, per posar un exemple, doncs aniria, la Policia faria una denúncia a
aquest menor i seguiría el seu procediment judicial. La idea del projecte quina és,
doncs en lloc de fer el procediment judicial donem una alternativa i una altra
oportunitat al menor per fer una tasca més pedagógica i menys punitiva per dir-ho axí.
La història seria no fer la denúncia de l’adolescent, o fer la denúncia prèvia però
s’aturaria la denúncia per poder fer una proposta de projecte a la família del menor. Un
cop es parlés des de Serveis socials es faria la intervenció amb el menor i la família
del menor i hi podría haver-hi dos possibilitats, una que l’acceptessin i una altra que no
l’acceptessin. L’acceptació provocaria una altra intervenció amb la familia per intentar
que entenguessin que és una alternativa pedagògica perquè no vagi a judici, perquè
no deixa de ser una menor. Si diguessin que sí, llavors ja començariem a implicar la
famílica amb tot el projecte, es faria uuna valoració i un acompanyament del menor al
servei.
Ara ho explico una mica més detalladament:

 En cas que l’ implicat no accepti la realització del servei voluntari, es recomana
a la família que s’obligui al mateix a participar, donat que pot suposar un
obstacle pel bon funcionament del projecte.
 En cas que la família no accepti, els Serveis Socials fan una intervenció i es
tramita la denúncia corresponent.
 En cas que l’ implicat i la seva família acceptin, es programa una reunió, en la
que també hi seran present els Serveis Socials. La valoració del tipus de tasca
a realitzar s’acorda entre els Serveis Socials, el jove i la seva família, i depèn
de diversos factors:
- El tipus d’infracció: el servei ha de ser coherent o significatiu, encaminat a
la reparació del dany provocat. Les hores de servei varien segons l’ import
de la sanció.
- La reincidència de la persona que ha comés la infracció.
- Les característiques socials i personals de la persona infractora (persones
amb disminució, etc.)
- Altres
D’aquesta reunió s’aixecarà acta per evidenciar els temes tractats i els acords o
desacords establerts amb el menor i els seus pares.

La policia local de Caldes D’Estrac i els Serveis Socials seran els encarregats
d’acompanyar el menor al servei corresponent i posteriorment realitzar el seguiment i
valoració final de les tasques desenvolupades en el servei mitjançant una entrevista
amb el menor i la seva família. També es tindrà en compte la valoració de l’entitat
col·laboradora.
En el cas de Caldes, com a entitats externes es pensa amb, que a més a més hi están
d’acord perquè ja s’ha fet una primera reunió, amb l’IES de Sant Vicenç i Caldetes i la
Creu Roja que serien les entitats externes col.laboradores por poder fer tasques de
voluntariat amb el menor que tingués aquest probleme d’’infracció lleu .
Veuriem si hi hauria alguna altra entitat que podría s ser perceptible de col.laborar i
per tant s’hauria de fer una conveni amb aquestes entitats que están d’acord amb
col.laborar i després també amb el mateix Ajuntament evidentment, les diferents
àrees, tots ens coordinariem, podría ser, jo què ser, el Polisportiu, la brigada, el Casal
de joves, s’hauria de parlar, però ja seria qüestió de concretar.
Els objectius concrets serien:

Amb el menor: que això és important, pequè és el què realment busquem es canviar
l’actitut del menor, que se’n adoni, que es conciencii que el què està fent no és
correcte i ha de començar a adreçar el camí que és el correcte, que és resposabilitzarse del seus actes.
Posar una multa és molt fácil, per dir-ho aixì, però al final el que acaba pagant la
multa són els pares, el menor no se’n adona del que paguen els seus pares, però el
menor no correigeix la seva actitut només perquè els pares paguin llavors el que
interessa no es que el pares pagui sino que els menors tinguin l’actitut que han de
tenir.
-

Responsabilitzar l’adolescent o el jove dels seus actes.
Donar un sentit educatiu a les denúncies i sancions imposades.
Conscienciar els adolescents i joves del respecte cap a les infraestructures
del poble.
Conscienciar els adolescents i joves del risc que comporta la imprudència.
Possibilitar que l’adolescent o jove faci una acció positiva per a la
comunitat, fent voluntariat.

Amb la família:
-

Implicar la família en l’educació dels fills.
Responsabilitzar la família de l’educació dels fills.
Donar suport a la família davant d’una denúncia de trànsit lleu.

Ës dóna suport en el sentit de què no paguen, per tant ara estem fent aquesta
tasque educativa pedagógica que ens correspon a tots i ens implica a tots dins de
la comunitat. La idea és que si els nens aquest fan el voluntariat dins la comunitat,
es pugui aturar la denúncia i no passi més enllà, si és que han aprovat diguèssim
el paràmetre, l’oportunitat que se’ls hi dóna i no passi cap altre problema i no fa cin
cap més infracció.
Amb la comunitat el que s’aconsegueix és
-

Fer-la partícip del projecte.
Implicar la comunitat en l’educació dels adolescents i joves.
Dona a conèixer els adolescents i joves diferents entitats que treballen per
la millora del poble.

Llavors aquí ja tenim els annexes dels convenis, buerno aquí espedífica altres coses,
però per exemple
Que l’estada i realització d’activitats específiques al centre col·laborador extern no
suposen cap despesa per l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, que també és important
L’estada dels alumnes no suposa cap relació laboral entre l’alumne i el centre
col·laborador extern.
El seguiment dels alumnes que participin en el projecte es realitzarà principalment
per part del tutor/a que s’assignarà en el centre col·laborador.

Bàsicament és això, després ja bé la fitxa, s’acompanya una fitxa de compromís
de la familia i la Policia i ja està.
Alcalde: Molt bé, moltes gràcies. Té la paraula.
Sergi Saurí: Val, bé bueno, són iniciatives interessants, sobretot perquè impliquen
aquest sentit de comunitat, hi han països que ho tenen més desenvolupat el que
és el servei a la comunitat, aquí no tant i potser doncs si que, en efecte pot ser una
bona mesura, no será fácil per tant en aquest sentit li desitgem sort en la tasca, i
el què si li diem potser perquè és interessant i no és fácil, és un consell no?, que
un cop l’ any fer un informe, sentar-se i veure si les coses han anat bé i s’han de
retocar o redifinir, perquè entenc que aquest tipus de programes s constantment
s’han de fer un seguiment bastant dinàmic es a dir, una redefinició del programa
constantment, és un consell, perquè crec que deu ser d’aquest tipus de
projectes……
Helena Gallardo: Perdó, hi han experiències ja fetes, no és la primera vegada,
experiències d’altres municipis que ja es fa fa temsp, de totes maneres és bona
idea, però ja fa temps que és fa….
Sergi Saurí: A val , ja ens ho imaginem, va doncs ho aprovem.
Alcalde: Molt bé, doncs moltes gràcies queda aprovat per unanimitat .Passariem al
següent punt de l’ordre del dia que seria l’djudicació pel procediment negociat amb
publicitat dels mòduls del Parc Joan Maragall que van

quedar deserts a la

convocatòria oberta. Té la paraula el senyor Secretari..
Secretari: Moltes gràcies

3. Adjudicació pel procediment negociat amb publicitat dels mòduls del Parc
Joan Maragall.
1. El Ple de data 27 de desembre de 2011 va prendre entre d’altres l’acord
d’aprovar els plecs de clàusules que havien de regit en el contracte de serveis
de gestió i explotació dels mòduls del Parc Joan Margall.
2. Finit aquest procés es van adjudicar els mòduls 4, 7 i 8 en el Ple Extraordinari
celebrat el passat dia 29 de març de 2012. En aquest mateix Ple també es va
prendre l’acord que per la resta de mòduls s’autoritzava que s’iniciés un
procediment negociat sense publicitat.
3. Mitjançant el Decret d’Alcaldia nº 206 de 24 d’abril es va iniciar el procediment
negociat sense publicitat pels mòduls restants.
4. Durant el període de licitació s’han presentat les següents ofertes avaluades
per la Mesa de Contractació; reunida el 15 de maig de 2012:

LICITANT

MÒDULS

CÀNON

INVAC s.c.p.

5I6

14.000,00 €

GÓMEZ LÓPEZ, MARIA ANTONIA

9

20.000,00 €

JIMENEZ, SERGI

1I2

14.100,00 €

MANNISE SPOLZINO, OLGA DANIELA

3

7.500,00 €

Vist l’informe jurídic de data 18 de maig de 2012.
Tenint en conte l’esmentat informe la Mesa de Contractació reunida en data 23 de
maig de 2012 eleva a l’orgue de contractació la següent proposta:

LICITANT

MÒDULS

CÀNON

INVAC s.c.p.

5I6

14.000,00 €

JIMENEZ, SERGI

1I2

14.100,00 €

MANNISE SPOLZINO, OLGA DANIELA

3

7.500,00 €

Proposant així també que quedi desert el mòdul 9 donat que l’única proposta no
compleix amb els requisits mínims.
Com sigui que l’orgue de contractació és el Ple.
Vist l’article 52 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac que prengui el següent
ACORD
PRIMER. Adjudicar la resta de mòduls de serveis del Parc Joan Maragall de la
següent manera:

LICITANT

MÒDULS

CÀNON

INVAC s.c.p.

5I6

14.000,00 €

JIMENEZ, SERGI

1I2

14.100,00 €

MANNISE SPOLZINO, OLGA DANIELA

3

7.500,00 €

SEGON. Així mateix declarar desert el mòdul número 9 donat que l’única proposta
presentada no compleix amb els requisits del preu mínim.

TERCER. Per aquest mòdul número 9 s’escoltaran ofertes de lloguer per temporada.
Fins que es produeixi una nova licitació.
QUART. Donar trasllat del present acord als interessats, al departament de Tresoreria
– Intervenció, als SSTT Municipals i a la Policia Municipal.
CINQUÈ. Publica el present acord al BOPB per a general coneixement.
Tanmateix, el Ple, amb el seu superior criteri, acordarà el que consideri més oportú.
Alcalde: Doncs, en definitiva seria seguir el procediment que es va iniciar el 27 de
desembre de 2011, en què es va iniciar la licitació dels mòduls del Parc per haver
esgotat el temps d’explotació i amb aquests acords, practicament tots, menys el
conegut com a “Kims”, quedan adjudicats i com diu l’acord també, s’estudien
propostes que hi han sobre la taula, de lloguer per temporada d’aquest espai. S’enten
doncs que aquest és un mòdul car, per la seva particularitat, lo que es procedirà
després de ‘estiu a una nova licitació, reduïnt una mica el preu , evidentment. Té la
paraula
Sergi Saurí: Val, nosaltres ja el seu dia quan vam estar aprovant el Ple, que vam
estar-hi discutint la primera aprovació, vam tenir clar que venia un procés negociat. El
que si que vam exigir el seu dia es que les condicions fòssin les mateixes per tant lo
que són les condicions de cànon, d’acord, són les que s’estipulen per tant no hi ha
greuge comparatiu, el que si que veiem una miqueta doncs, ens agradaría saber fins a
quin pun t vostès han comentat amb els actuals que han guanyat la concessió és el
tema d’ajornar el pagament, perquè en aquest sentit si que veiem que es crea un
greuge comparatiu amb els que han `guanyat la concessió en primera instància i els
que l’han obtingut posteriorment per procediment negociat, aquest és el primer punt
que nosaltres veiem.
En segon lloc el que si que li demanariem, perquè quan es va fer la negociació es va
parlar molt sobre el que era important, donar una qualitat, perquè al final están
donant un servei al munici, un servei important sobre el tema de comerç i el què si ens
agradaría si fos possible demanar als serveis de l’ajuntament, un informe anual si s’ha
fet un seguiment del cumpliment de la qualidesa i de cumpliment de tot allò qu es va
oferir en el Ple, ens agradaría si fos possible un informe dient les societats que s’han
fet, si s’han vist irregularitats o no, son els dos punts que nosaltres veiem en aquest
aspecté.
Alcalde: Bé, no pateixi que seguirem les mateixes pautes i farem els mateixos
infomes que hem trobat de totes les concessions que l’Ajuntament de Caldes té en
aquest moments adjudicades o en concessió i per tant,evidentment, l’ajuntament
vetllarà perquè es compleixin les clàusules i per tant els contractes que es signen.
Per tant, entenem que el seu vot seria..
Sergi Saurí: D’abstenció.
Alcalde: Doncs bé, queda aprovat per sis vots a favor i cinc abstencions el punt de
l’ordre del dia.
Sergi Sauri: I el primer punt que li he comentat. el greuge comparatiu respecte al tema
de les……….

Alcalde: Bé, greuge comparatiu en absolut, perquè el fraccionament dels pagaments
ho han demanat, tots, tots, tots han demanat aplaçaments de pagament, la situación
económica és la que és.
Sergi Saurï: Els que van guanyar el concurs també? i se’ls hi ha concedit també? tots
tindràn les mateixes condicions, …tots?
Alcalde: Tot el què ha demanat un aplaçament de pagament……A veure,
l’aplaçament de pagament no vol dir que no és reconeixi el deute. Vostè sap
perfectament que es genera un rebut i cadascú pot aplaçar els rebuts amb els
interessos corrresponents a través de l’Organisme de Gestió Tributària, a partir
d’aquí….
Sergi Saurï: El del número dos no…..
Alcalde: El que ho ha demanat sí, el que no ho ha demanat no, evidentment. .
Sergi Saurï: Ho han demanat tots, això és el què pregunto
Alcalde: No, no, el seu portaveu, el què em deia ara és els de l’anterior concessió….Si
home a veure, “ greuge comparatiu respecte en els primers adjudicataris”
Sergi Saurï: Després has dit, ho han demanat tots,
Alcalde: Tots els que ho han demanat, es clar, evidentment tots el que ho han
demanat se li ha concedit, em sembla que queda prou clar no? …….bé i altres
adjudicataris, ho comparava amb els anteriors no?
Sergi Sauri: Els anteriors que van guanyar abans del negociat. Entenem que tots
encara que no hagin entrat en negociat, els que vàren guanyar el seu dia quedaran, si
han demanat això, en igualtat de condicions?
Alcalde: Evidentment, evidentment. Les condicions de pagament no es posen en el
Plec. En el Plec hi ha un contracte, vostè ha d’abonar uns pagaments i vostè pot anar
a l’Organisme o en el recaptador i dir escolti, vull fraccionar un rebut, vull aplaçar-lo,
això li comporta unes despeses financeres, però això passa aquí i passa per tot arreu.
Sergi Saurí: Al plec ha d’estar tot especificat. Molt sencill, molt sencill. Tots tenen les
mateixes condicions?
Alcalde: Tots, tots, no maregem més la perdiu. Bé, s’entén tot aprovat per sis vots a
favor i cinc abstencions.
Passariem al següent punt de l’ordre del dia que son
6.- MOCIONS
S’ha presentat primer la Moció del PSC respecte, això, Moció de Grup municipal del
PSC de Caldes d’Estrac, del Nou PSC, té la paraula
Sergi Saurí: Bé, nosaltres presentem una moció en consonància amb el que nosaltres
com a partit pensem sobre el tema de les Escoles bressol i hem vist doncs que per

circumpstàncies de diverses administracions, al final tot s’ha anat repercutin a l’usuari
final i al final ens podem trobar que hi hagin unes retallades de la Generalitat que es
passi de 1.800 euros a 1.600 en el curs 2010-2011, que es passi a 1.300 pel curs
2011-2012 i ja s’està anuncian ja 1.000 euros pel curs 2012-2013, es a dir que al final
ls famílies en alguns casos acabaran repercuntin-ho tot o sino, en el cas que els
ajuntaments vulguin abonar més, será a les partides de l’Ajuntament.
Per tant, proposem dues coses:
1. DEMANAR al govern de la Generalitat de Catalunya que assumeixi el
compromís de pagar 1.600 euros/plaça, tal com han demanat les entitats
municipalistes, per poder garantir la viabilitat de l’escola bressol municipal de
Caldes d’Estrac
2. COMUNICAR aquesta moció a la Conselleria d’Ensenyament del govern de la
Generalitat de Catalunya.
Alcalde: Molt bé, doncs en contraposició a aquesta moció, si els hi sembla,
proocediriem a llegir la moció del grup municipal de Convergència i Unió i després si
els hi sembla fem la votació de cadascuna d’elles. Té la paraula
Angel Rusiñol: Si, però primer de tot, m’hagués agradat que l’haguessin llegit en la
totalitat perque`….
Alcalde: Doncs la volem llegit ?, si
Angel Rusiñol: Jo hagués fet alguna correcció, si de cas, si em permet
Alcalde: La volem llegir tota?
Sergi Saurí: Si, la llegirem, només que és una mica llarga, però….
Angel Rusiñol: Bueno, si més no, la gent…
Alcalde: La legim…….
Angel Rusiñol: No si l’has resumit molt bé, jo hagues corregit alguna cosa, ara li diré,
Alcalde: La llegeix tota?
Sergi Sauri: la llegirem tota,

Angel Rusiñol: Gràcies, entenc que son llargues, per això crec que a la gent se’ls
hauria donar prous elements perquè entenguin el perquè potser en presentem dues
tot i ser gaire bé el mateix, no hem quedat d’acord portser per alguna paraula, en
alguna paraula era “exigir”, potser vostè no volia que constés la paraula “exigir”,en la
meva, ara la llegiré, però crec que és important. En aquí ha dit vostè, ho ha dit molt
ràpid,a mi em sembla molt important, i diu que aquesta partida es sustenta en una
partida de 78.000.000 euros, destinada a Llars d’infants, que es transferida des del
Ministeri a la Generalitat, que no és així, hauria d’haver dit que “es sustantava” perquè
vostès quan governaven, van fer una retallada d’aquests setanta-vuit, de cinquanta-set
milions. Exigim, vostè deia no vull que surti exigir a la Generalitat, jo també li exigeixo
a vostè, cinquanta-set milions el partit socialista va retallar, el partit del PP divuit, divuit
coma cinc. Per lo tant s’ha esgotat aquesta partida i, a més a més, ara exigim a la
Generalitat, exigim a nosaltres a tots nosaltres, vostès Partit dels Socialistes, vostès
del Partit dels Socialistes de Catalunya exigeixen a la Generalitat, a tots nosaltres que
més a més, a part de retallar cinquanta-set milions ara ho hem de pagar. Potser ho dic
abans d’hora, abans de llegir la meva moció,però bueno, jo ara la llegiré no?, a més, a
part de deixar un forat, el forat que van deixar, que ho pagarem durant molt de temps.
Jo ara passaré a llegir la nostra mocio, igualr faig alguna altra reflexió……
Alcalde: Com que hem procedit a comentar les dues, si vol fer rèplica i votem aquesta
Sergi Saurí: No, si vol al final la fem conjunta.
Alcalde: Molt bé doncs, procedeixi, si us plau.
Angel Rusiñol: Gràcies

Alcalde: Bé, té la paraula
Sergi Saurí: Bé, a mi em sorpren una mica els seus comentaris sobre la nostra moció,
perquè justament ens hem assentat fa mitja hora abans i hem dit, estem d’acord
només tatxin dos perquè, perquè i si no és un tema gregal?, de dir escoltim, si és la
situació, no no, escoltim demanin, després ja veura, la Generalitat o qui sigui si es
podrá o no, però no es pot anar a una posició de mínims…..escolti, deixim acabar
Angel Rusiñol: Si, si, faci
Sergi Saurí: és que son temes més aviat de postura en una negociació, un ha de
manar, però no de principis, per això sobren una miqueta aquest comentaris que ha
fet però….em sorpren.
Després, vostè, és que hem retallat, miri escolti, del PSOE i del PSC no ens doni
lliçons el què son polítiques socials, que no es les doni i agafem prespectives à més
de trenta anys, no ens quedem amb les coses del curt termini, agafem prespectiva de
varis anys.
Després, setanta-vuit milions de euros, es que miri això a vostè potser l’interessa això
del milion d’euros i amb enfatitzar, perquè sobre tot, jo amb el què m’he centrat i jo
crec que a la gent li ha quedat clar, són els euros per plaça, més que res perquè la
gent vegi una miqueta lo que li afecta diariament, perquè de vegades quan li parlem de
milions d’euros, de milers, a vegades la gent, doncs miri tant per plaça, crec que ha
quedat molt clar.
Bé i finalment també ens sorpren perquè com que hem estat a punt d’aprovar una
conjunta i també és coherent i si nosaltres mirem aquí el Maresme ens trobem:
Vilassar de Mar, Premià de Dalt, Masnou, Arenys de Munt, Malgrat, Cabrils, Sant
Vicenç de Montalt, Teià, Sant Cebrià, sap què tenen en comú aquest municipis? Que
vostès tenen responsabilitat de govern i han votat que sí. Ens sorprèn ara que per un
matís estiguem ara aquí discutin coses que, escoltim, estem d’acord que això es
solucionin?, estem d’acord que les famílies no pateixen? Si, crec que estem d’acord.
A partir d’aquí, vostès veuràn
Angel Rusiñol: Sí, estem d’acord, però no ens hem posat d’acord perquè vostès
volian exigir a la Generalitat, jo li estic dient que això va més enllà, que nosaltres hem
d’anar, no ho entenc, ara hi ha el PP i vostès hi eren abans, exigim també a l’Estat,
No n’ha fet referencia en cap moment. Jo crec que a la gent li ha d’extranyar això,
perquè vostès a la Generalitat i a l’Estat no? Jo crec que està més que debatut i es
veu la intencionalitat, per lo tant…..
Alcalde: Per acabar, ara procediriem a la votació, només deixim fer una referència.
Escoltim, en els acords cal especificar-ho tot, fa quatre minuts ens ho deia, que el
reglament diu que, que cal expecificar-ho bé, en el Plec de clàusules ens exigia una
sèria de coses i en aquesta moció pensó s’acaba explicitant d’on venen els fons ….
Sergi Saurí: Un poti, poti…..
Alcalde: Si, però deixim acabar, simplement faig un resum, i que quedi clar una cosa,
les famílies que no poden assumir les quotes d’escolarització, doncs hi ha un apartat
que son “beques”, en el qual aquest ajuntament l’ha incrementat significativament en
els darrers anys i que seguim mantenint. Per tant, si una familia li és dificultós poguer
portar el seu fill a la bressol o a l’escola, doncs escolti tenim una xarxa que permet
becar i ajudar a que aquestes famílies no quedin en risc d exclussió social, una cosa
va per l’altra.

Si volen, procediriem doncs a la votació. En primer lloc la primera moció que s’ha
llegit presentada pe lgrup del Partir Socilista de Catalunya, seria entenem que cinc a
favor i sis en contra i la moció presentada pe pel grup de Convergència i Unió, que ha
sigut la darrera llegida, seria aprobada per sis vots a favor i cinc en contra.
Sergi Saurí: No, no , no, abstenció.
Alcalde: Ah, s’abstenen? Doncs bé….
Sergi Sauri: Si, perquè dec tenir més altura de miras de les circumpstàncies, sí, és
que la veritat, encara no he entès l’argumentari, perdoni és que no he entès
l’argumentari
Alcalde: Si, s’ha de ser modest., perquè és clar….. Bé en aquest cas quedaría
aprobada per sis vots a favor i cinc abstencions.
No s’han presentat preguntes per escrit, siguent un Ple ordinari se’n poden fer de
verbals, en tot cas si es poden contestar en aquest moment se li farà i si requereixen
algún aclariment lels deixariem pel proper ple.
Angels Massisimo: Si, la primera pregunta que tenim en la llista és relativa al darrer
ple del 30 de gener, em penso que era del dia 30, on vam presentar una moció relativa
a uns problemes d’esllavissades a la Carretera de Sant Vicencç tocant a l’escola on
els pares aparcan els seus vehicles, on hi pot haver un perill no desdenyable. Vostès
van dir que no els hi semblava tant important, però que ja que nosaltres ho deiem., ho
mirarien iu la pregunta és, si ho han mirat, si s’ha arreglat, per quina via, perquè
nosaltres proposàvem que es parlés amb el propietari del terreny i fos ell, el
responsable de terreny com a propietari, el que ho arreglés, en fi, com està aquest
tema?
Alcalde: En té alguna altra?
Sergi Saurí: Si, bueno, regidora d’educació, ja s’ho imagina no? ja li vaig dir el
començ del ple, li vam fer una instància per preguntar, ja sap doncs que s’organitza un
Casal d’estiu, bueno, va ha tingut bastant d’èxit i aquest any se’ls hi està obligant a
pagar una taxa i això dificulta la viabilitat. La primera pregunta ja li vam fer per escrit i li
vam dir que si no ens la responia abans del ple, li preguntariem en ple, que és
exactament quina taxa és, o preu públic , que ens digui, doncs escolti, per això. Això
en primer lloc i en segon lloc li demanariem que en cas que fos així, que s’eximís,
aquest cas. Perquè?, per dos motius. D’acord que tothom ha de pagar igual, no no,
per dos motius clars. Primer, l’esperit de la taxa, que l’esperit de la taxa, el que era al
final, bueno, ja que hi han unes instal.lacions que quan no se està fent lo que seria
activitat de l’escola, es grava, sobretot perquè no hi hagi un abús. En aquest cas
estem parlant que està dins de l’entorn educatiu, per tant l’esperit, en certa manera, el
vulnera si se li cobra. I en segon lloc un tema de política social. Creiem que per
conciliar la vida familiar i personal, suposo que això vostè ho sabrà bé, al final és uns
instrument molt important. Per tant, exigim primer que ens digui quin és finalment i en
segon lloc, si es possible, l’eximeigi.
Alcalde: Alguna altra pregunta?, no n’hi han més?, permet?
Miri, sobre el tema de l’esllevissada, es va fer un informe tècnic, es va fer un
pressupost d’arrranjaments, vostè sap que aquest espai està dins d’un Pla parcial que
està en tràmit i hi havian, una de dues, o tancàbem l’espai perquè sap perfectament
que les esllavissades están dintre del terreny, per tant, no van a la via pública,… bé
fins que no vagin a la via pública l’ajuntament no pot exigir l’arranjament de dintre els
terrenys de cadascú, en tot cas el que hauriem de fer és tancar l’accés i no aparcar-hi.

El què s’ha fet de moment es tancar-ho, s’ha n demanat pressupostos, els arranjament
són quantiosos i l’ajuntament en aquests moments no està en disposició de fer cap
arranjament específic en aquell àmbit. En tot cas, el que sí es procura és que no hi
hagi accés i evitar els perills.
Pel què fa al Casal d’estiu, si em permet la regidora, bé, les taxes s’aplican a tots, en
aquests moments Casals d’estiu em sembla que n’hi han quatre, contant amb aquest
que esmenta vostè, en diversos indrets del municipi i prebendes no se’n donen a
ningú. En tot cas, les taxes es paguen perquè l’ús de les instal.lacions tenen uns
costos i el que estarán d’acord amb mí és que aquests costos o bé els assumeix el
que en treu un profit econòmic, o l’assumeix tot el conjunt dels ciutadans. La nostra
tesis és que l’assumeix el que en treu un benefici econòmic i per això s’aplica una
taxa, una taxa reduïda que al cap i a la fi el què fa és que els costos siguin equitatius i
tinguin les mateixes possibilitats tots els casals. Hi ha entitats locals amb les mateixes
condicions que també fan casals i per tant paguen com tothom. L’han pagat en els
casals de Setmana Santa, s’ha pagat en els casals de Nadal i paguen els casals
d’estiu i ningú és diferent de ningú. En tot cas, torno a insistir, aquest govern no dóna
prebendes a ningú, si que n’hem trobat de darrers governs, per tant, la nostra obció és
que tothom pagui.
Si és per fins socials i per política social, li torno a insistir, hi han beques que s’han
anat donant anys darrera any en els casals d’estiu, en aquelles famílies que no poden
assumir els costos. El que sí que està clar es que ningú pot exigir que se li cedeixi una
instal.lació sense haver de costejar els costos d’aquesta instal.lació, per tant, és criteri
d’aquest ajuntament fer pagar els casals en aquelles entitats o empreses que se’n
acabin lucran.
Pregunta, resposta, en tot cas si en té alguna altra…. Senyor Saurí.
Sergi Saurí: Miri, secretari, em pot donar una còpia d’aquest informe del tema
esllevissades, demà al matí, si us plau?
Alcalde: No pateixi que el tindrà.
Sergi Saurí: Demà al matí l’anirem a buscar i després, l’any passat es va pagar
aquesta taxa… quina és per cert?
Alcalde: Hi ha una taxa aprobada…..no és taxa, és preu públic
Sergi Saurí: preu públic, quiné es?
Alcalde: El tenen en el … em sembla que és quatre euros l’hora
Sergi Saurí: No sé , es que hem estat preguntant i encara no ens han dit resposta
Alcalde: Bé, el tenen, a vostè li arriben les actes de les Comissions de Govern?
Sergi Saurí: Sí però…..
Alcalde: Si, li arriben, doncs a les actes de les Comissions de Govern…….
Sergi Saurí: L’estem demanant ja fa setmanes…..

Alcalde: No pateixi, de totes maneres ja ho té , perquè se li van enviar les actes de
les Comissions de govern on consten aquests acords. Ja li tornarem a fer arribar, no
pateixi.
Sergi Saurí: L’any passat també ho van pagar?
Alcalde: L’any passat com a experiència no es va pagar i per tant va crear un greuge
comparatiu que hem volgut sol.lucionar.
Sergi Saurí: Estem parlant de l’escola………
Alcalde: No, no estem parlant de l’escola, estem parlant d’una empresa que es lucra
en nom de l’escola. L’escola és un espai públic…..
Sergi Sauri: Em sembla que no es veu així , l’entorn de l’escola no ho veuen així.
Alcalde: Bé, en tot cas, algun entorn. El que sí li dic és que les famílies que no poden
assumir aquests costos, doncs tenen les beques que cada any s’han anat donant, en
aquest casal o qualsevol altre casal que es faci en el municipi i gent de Caldes puguin
tenir aquesta disponibilitat. A partir d’aquí, vostè comprendrà, poden optar vostès a no
fer pagar els casals però llavors els costos de neteja, de manteniment i de consums
s’ha de repercutir en el conjunt de la ciutadania. No és criteri d’aquest govern fer-ho
d’aquesta manera, simplement qüestió de criteris.
Sergi Saurí: Bé nosaltres doncs també tenim clar quina ha d’esser la nostra política
social i s’ha d’afavorir sobretot, son cosas que al final ajuden a conciliar la vida
familiar amb la laboral.
Alcalde. Si, ja sabem que vostès el que fan és, precisament, afavorir concessions i
activitats d’empreses que se’n acaban lucrant. Ho van fer-ho demanant signatures
precisament perquè es donessin concessions a una sèrie de persones i que no se’ls
hi cobrés el que se’ls hi tenia que cobrar i ho segueixen fent ara amb el casal. Escolti,
son obcions, però, en definitiva, nosaltres si és un tema de política social, agafem,
donem beques i de forma equitativa, amb convocatòria oberta i la política social la
seguim aplicant.
Bé, donariem per finalitzat el ple ordinari i si hi han precs preguntes del públic, siguent
un ple ordinari están a la seva disposició.
I essent les 21:20h es dóna per acabada la sessió.

