
 

 
 
ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT EN 
DATA 18 DE MARÇ DE 2013  
 
Identificació de la sessió 
Núm.: 01/2013 
Cesssió Extraordinària amb caràcter ordinaria 
Data: 18 de març de 2013  
Horari: 20:00h – 20:50h 
Lloc: Sala Cultural de la Casa Consistorial de Caldes d’Estrac 
 
Assistents:   
 
Sr. Joaquim Arnó Porras, Alcalde (CIU) 
Sr. Francesc García Cuyàs (CIU) 
Sra. Elisabeth Segura Gubern  (CIU) 
Sr. Àngel Rusiñol (CIU) 
Sra. Roser Alsina  
 
Sr. Sergi Saurí Marchan  (PSC) 
Sr. Miquel González Monforte (PSC) 
Sr. José Ramón Riesco Alvarez(PSC) 
Sr. Victor Pastor Girós PSC) 
 
Presenten excuses: 
Sr. Marcos Blázquez García  (CIU) 
Sra. Àngels Massísimo Sánchez de Boado(PSC) 
 
 
Secretari: 
Sr. Oscar Campos Planes 
 
 
Alcalde: Hola bona tarda, donem pas a la sessió extraordinària del dia d’avui, en 
haver-nos saltat doncs per motius… se sent bé ara? Ara? Ara se sent bé?. És una 
sessió extraordinària amb carácter ordinari, per tant, conté tots els punts de l’ordre del 
dia d’un ple ordinari, inclosos precs i preguntes i preguntes del públic.  
 
PUNT Nº 1  DESPATX DE L’ALCALDIA 
En primer lloc, donem compte (no hi ha despatxos a destacar),  
 
 
 
PUNT Nº 2  RATIFICACIÓ DE DECRETS 
Donem compte de la ratificació dels decrets d’alcaldia que són del 524 al 623 de l’any 
2012 i de l’1 al 160 de l’any 2013. S’havia de passar a la seva ratificació… alguna cosa 
a dir? Doncs per tant, queden ratificats.  
 
 
 
 
 
 
 



 

PUNT Nº 3  donar comte de la liquidació del Pressupost Municipal de l’exercici 
2012. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
“”””””””” 
 
Donem compte en el tercer punt de la liquidació del pressupost de l’exercici 2012, 
aprovat en junta de govern perquè tal com marca la normativa, quan són liquidacions 
positives, no cal ser aprovats per plenari, sinó que per junta n’hi ha més que suficient 
per donar compte, entre diversos números i especificacions, el més important és que 
el romanent de tresoreria per despeses generals queda en 874.704,69, absorvint per 
tant els déficist d’anys anteriors i un resultat pressupostari ajustat d’1.960.040,21. Si 
d’aquí, d’aquest resultat pressupostari extaiéssim el préstec acceptat i tramitat en el 
mes d’abril per despeses generals del Plan… del Reial Decret Legislatiu 4/2012, que 



 

era d’1.823.000, ens quedaria aproximadament un resultat net positiu d’uns 154.000 
euros. Aquest seria la realitat. Per altra banda, doncs, no hi ha altres coses a destacar, 
en tot cas, és uns números que queden penjats a la web municipal i als quals, doncs,  
el grup de l’oposició ha tingut accés. Doncs si vol fer algun comentari, en aquests 
moments... gràcies   
 
Sergi Saurí: No, si un cas, ara nosaltres si un cas el que farem el comentari doncs 
quan ens reunim amb les comissions de liquidació ho comentarem i ja revisarem els 
documents. Ara el que tenim doncs són... és un paper, val, d’acord, però jo crec que 
ara no toca jo crec que fer la discussió del que són els pressupostos. En el seu 
moment ho agafarem, ho estudiarem amb calma, mirarem tota la documentació i a 
partir d’allà, quan ho estudiem bé ja emetrem la nostra opinió sobre el tema, eh?  
 
Alcalde: Molt bé, moltes gràcies, no es vota perquè simplement és donar compte. 
 
 
PUNT Nº 4. 

“””””””””””APROVACIÓ COMPTE GENERAL 2011 
 
 
1. En data 19 de desembre de 2012 es va reunir la Comissió Especial de 
Comptes, tràmit necessari per a l’aprovació del compte general de l’Ajuntament 
de Caldes d’Estrac relatiu a l’exercici 2011. L’esmentada comissió va ser 
convocada i constituïda legalment i en la seva reunió va ser informat 
l’expedient del Compte General. 
 
2. En base allò que disposa l’article 212 del text Refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals, es va publicar mitjançant edicte al BOP de Barcelona de 
data 28 de desembre 2012 i en el tauler d’anuncis de la corporació durant el 
termini de quinze dies més vuit dies hàbils a fi de que durant aquest període de 
temps, es poguessin presentar per escrit les reclamacions, les esmenes i les 
observacions que es cregueren oportunes, que haurien d’haver estat resoltes 
per la mateixa Comissió Especial de Comptes. 
 
3. Durant aquest període d’exposició al públic no s’han presentat al·legacions 
al compte general 2011 i per tant s’ha d’entendre definitivament aprovat 
l’expedient del compte general 2011 de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac per la 
Comissió Especial de Comptes. 
 
4. A l’empara d’allò que preveu 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 la corporació que prengui el següent 
 
 ACORD 
 
PRIMER: Aprovar definitivament el Compte General de l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac relatiu a l’exercici 2011. 
 



 

SEGON: Donar trasllat del present acord al Departament de Tresoreria-
Intervenció i a totes aquelles administracions superiors que tinguin control 
financer sobre els comptes municipals. 
 
TERCER: Publicar el present acord al BOP de Barcelona per a general 
coneixement. 
 
No obstant el Ple amb el seu superior criteri decidirà allò que cregui més 
convenient.””””””””””” 
 
 
 
Alcalde: El següent punt de l’ordre del dia si que és aprovació, seria l’aprovació 
definitiva del compte general del 2011, és a dir, seria la que comentava el portaveu, la 
segona part d’aquest procés, hem donat compte d’una liquidació. A partir del juny 
s’obre el que seria el compte general en què es poden revisar les factures i es pot 
revisar amb detall la liquidació del pressupost, i una vegada passats tots els tràmits 
ordinaris i les al·legacions pertinents, seria la liquidació i aprovació definitiva d’aquest 
compte general. Aquí el que es porta a aprovació és l’aprovació de l’any anterior, de 
l’any 2011. Té la paraula     
 
Sergi Saurí: Bé, jo crec que en el 2011, en els pressupostos del 2011, ja vam debatre 
bastant, vam tenir ocasió de parlar doncs en el ple d’octubre, posteriorment en les 
liquidacions, jo tampoc ara no vull aquí ara extendre’ns, vull dir, buenu, aquí estan els 
números consolidats, cosa que ens alegrem, que al seu dia, me’n recordo 
perfectament, quan vam parlar del tema doncs separaven sempre, no? lo que era, 
vaja, sempre l’Ajuntament anava per banda, i doncs, buenu, ens alegrem que estiguin 
els números doncs amb la suma dels dos, que és el que toca, no? perquè si no, estem 
fent, poden haver-hi problemes de vasos comunicants, no? per tant tenim 
l’Ajuntament, l’empresa i buenu, doncs ja li vam fer totes les valoracions, i ja veiem 
que mirem el consolidat de despeses i ingressos i veiem un diferencial doncs que no 
arriba a un milió d’euros, però gairebé. Buenu, el que ja li vaig comentar al seu dia, 
eh? 
 
Alcalde: Molt bé, que és el que hem comentat abans, que aquests diferencials del 
2011 han quedat assumits en el 2012 i per tant, els números de l’Ajuntament ja estan 
sanejats. 
 
Sergi Saurí: Ja parlarem, al seu dia 
 
Alcalde: Bé, en tot cas, els números són els que són. Aquest sí que s’hauria de portar 
a aprovació. En principi no hi ha hagut al·legacions per part del seu grup... 
 
Sergi Saurí: Nosaltres el que farem és, sent coherents amb el que vam fer l’altre cop, 
entenem que aquí el que s’ha de dir, nosaltres no estem, en aquest aprovació no 
estem en cap moment estant a favor o no, sinó el que estem és dient si aquests 
números reflecteixen la realitat. Al seu dia ens vam manifestar amb una abstenció 
doncs serem coherents i ens abstindrem. 
 
Alcalde: Per tant, quedaria entenc abstenció, per tant serien 5 vots a favor, 4 
abstencions.  
 
 
 



 

PUNT Nº 5 

“””””ACORD DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE CALDES 
D’ESTRAC PEL QUAL S’ACCEPTA LA SUBVENCIÓ ATORGADA 
ALS ENS LOCALS TITULARS DE LLARS D’INFANTS, PER AL 
CURS ESCOLAR 2011-2012. 

1. L’Ajuntament de Caldes d’Estrac és titular de l’Escola Bressol Municipal Sagrada 
Família, centre en conveni amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, que segons la Llei 12/2009 subvenciona el sosteniment de places per a 
infants de zero a tres anys en llars d’infants de titularitat municipal. 
 

2. L’Ajuntament de Caldes d’Estrac en data 25 de juny de 2012, segons consta a l’extranet 
de les corporacions locals, amb registre de sortida S/000053-2012, tramità la sol·licitud 
corresponent a la subvenció per al curs escolar 2011-2012, amb l’objectiu de minorar 
les quotes pel servei bàsic d’ensenyament a les famílies que en fan ús. 
 

3. Segons consta al Registre Municipal d’Entrada de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, de 
05 de març de 2013, número 690, la Direcció General de Centres Públics del 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya atorga a aquesta 
corporació local l’import de #48.100,00€# -quaranta-vuit mil cent euros-. 
 

4. D’acord amb la Resolució de 18 de febrer de 2013, per la qual s’atorguen subvencions 
a les corporacions locals titulars de llars d’infants, per al curs 2011-2012, per a la 
recepció de l’esmentada subvenció la corporació local cal que trameti diversa 
documentació i explícitament acordi en el Ple Municipal l’acceptació de la mateixa. 

 

Per tot això, el qui subscriu proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents: 

ACORDS 

PRIMER 

Acceptar la subvenció atorgada per la Direcció General de Centres Públics de la 
Generalitat de Catalunya a aquesta corporació local, per al sosteniment de places 
per a infants de zero a tres anys a l’Escola Bressol Sagrada Família, de titularitat 
municipal, per al curs 2011-2012, per import de #48.100,00€# -quaranta-vuit mil 
cent euros-, 

SEGON 

Trametre tota la documentació sol·licitada a la Direcció General de Centres Públics 
del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en el termini 
establert per al posterior cobrament de la subvenció. 

TERCER 

Facultar el senyor Alcalde per signar tota aquella documentació que sigui 
necessària. 

 



 

QUART 

Donar trasllat del present acord a la Direcció General de Centres Públics del 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, al departament de 
tresoreria – intervenció i a la regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac. 

Tanmateix, el ple municipal, amb superior criteri, acordarà el que consideri més 
adient. 

A Caldes d’Estrac, el 18 de març de 2013.””””””” 

 
 
Alcalde: Passaríem al següent punt de l’ordre del dia, que seria l’aprovació de 
l’acceptació d’una subvenció atorgada als ens locals titulars de llars d’infants per al 
curs 2011-2012. Té la paraula la senyora regidora... que en definitiva, és acceptar els 
números que ens dónen, són uns 48.000 euros i escaig, a 1.300 euros per cap  
 
Elisabeth Segura: Sí, com ja els vàrem comentar, hem rebut la subvenció que ens 
varen atorgar, de 48.100 euros, que és el tant, que són 1.300 euros per infant que hi 
ha del curs 2011-2012, que va haver-hi a l’escola bressol, a la llar d’infants, i és només 
ratificar el... buenu, l’aportació que hem rebut 
 
Alcalde: Té la paraula 
 
Sergi Saurí: Bé, per la nostra part, doncs, tot lu que sigui subvenció, tal com estan les 
coses, doncs, és unes normes, és el que hi ha, per tant doncs ho acceptem 
 
Alcalde: Molt bé, quedaria aprovat per unanimitat.  
 
 
* PUNT Nº 6 
“””””Exp. Modificació PERI  Unitat Actuació núm. 2 PGOU Caldes d’Estrac 

Vist que en relació a l’expedient de  Modificació del PERI  Unitat Actuació núm. 

2 PGOU Caldes d’Estrac, el Ple de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, en sessió 

celebrada el dia  29 d’octubre de 2012, va adoptar uns acords que en la seva 

part dispositiva diuen el següent :  
 

Vista la proposta formulada pels serveis tècnics municipals de  Modificació 

puntual del Pla Especial de Reforma Interior de la Unitat d’Actuació número 2 del 

Pla General d’Ordenació municipal de Caldes d’Estrac, que fou aprovat 

definitivament per acord de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona de data 28 de 

setembre de 1988, donant-se per assabentat del compliment de condicions a efectes 

de la seva executivitat per acord de 1 de febrer de 1989, i vigent en l’actualitat. 

Vistos els articles 2.1 i 78,  i concordants de la Llei d’Urbanisme, text refós aprovat 

per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, les competències que en  matèria 

urbanística s’atribueixen als Ajuntaments, i en el marc de la potestat que per 

modificar de manera puntual el planejament general estableix l’art. 94 del mateix 

text normatiu. 



 

Així mateix són d’aplicació les normes que els desenvolupen del Reglament de la llei 

d’Urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol.  

Pel que fa als aspectes formals aquesta modificació es regeix pels articles 96 i ss. de 

la pròpia Llei d’Urbanisme. 

 Vist que el Ple de l’Ajuntament és l’òrgan competent per a l’aprovació 

inicial, de conformitat amb l’art. 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 adoptar el següent acord: 

Primer.-  Aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla Especial de 

Reforma Interior de la Unitat d’Actuació número 2 del Pla General d’Ordenació 

municipal de Caldes d’Estrac es promou a iniciativa de l’Ajuntament de Caldes 

d’Estrac del Pla General d’Ordenació de Caldes d’Estrac, que té per objecte la 

normativa reguladora de la zona 6. 

Segon.- Obrir un període d'informació publica pel termini d'un mes des de la 

publicació d’un edicte al taules d’anuncis, al  DOGC, al Butlletí Oficial de la 

Província de Barcelona i un diari, perquè els interessats puguin examinar 

l'expedient i presentar les reclamacions que creguin oportunes, de 

conformitat amb el que estableix l'article 83.4 del TRLUC.  

Tercer.- Sol·licitar simultàniament al tràmit d’informació pública els 

informes als organismes afectats per raó de llurs competències, els quals 

l’han d’emetre en el termini d’un mes. 

 

 

Atès que resta justificat a l’expedient el compliment del PROGRAMA DE 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA , mitjançant la publicació dels corresponents 

anuncis obrint el tràmit d’informació pública pel termini d’un mes: : 

 DIARI Avui de 15 de novembre de 2012 

 BOP  de data 14 de novembre de 2012 

 DOGC Num. 6253 de 14 de novembre de 2012. 

 Web municipal en data 21 de novembre de 2012 

 Tauler d’anuncis de l’Ajuntament. 

 

Atès que durant aquest termini  no s’ha presentat cap recurs ni cap al·legació  

en contra aquesta aprovació inicial. 

 

Atès que resta justificat a l’expedient la petició d’informes als organismes 

afectats per raó de llurs competències, i en concret l’informe favorable de 

l’Agència Catalana de l’Aigua de 8 de gener de 2013 i de la Direcció General 

de Comerç de la Generalitat de Catalunya de 18 de gener de 2013 
.   

 

Vist l’informe favorable dels  serveis tècnics municipals.  



 

 

Per tant, a la vista dels antecedents, proposo a l’Ajuntament Ple l’adopció del 

següent ACORD : 

 

Primer.-  Aprovar provisionalment la  Modificació puntual del Pla Especial de 

Reforma Interior de la Unitat d’Actuació número 2 del Pla General d’Ordenació 

municipal de Caldes d’Estrac es promou a iniciativa de l’Ajuntament de Caldes 

d’Estrac del Pla General d’Ordenació de Caldes d’Estrac, que té per objecte la 

normativa reguladora de la zona 6. 

Segon.- Remetre tot l’expedient d’aquesta Modificació Puntual del PGOU a la 

Direcció General d’Urbanisme als efectes de la seva aprovació definitiva. 

 

L’Ajuntament Ple, tanmateix amb superior criteri acordar`el que consideri mes 

adient. 

 

Caldes d’Estrac, 14 de febrer de 2013””””” 

 
 
Alcalde: Passaríem al punt següent, que seria l’aprovació provisional de la modificació 
puntual del PERI, denominat d’Actuació número 2 del Pla General de Caldes d’Estrac. 
En definitiva, l’esplanada de Can Muntanyà, que es va procedir en plens anteriors a fer 
una aprovació inicial, va estar sotmès a exposició pública, no van haver-hi al·legacions 
específiques, sí unes prescripcions del Departament de Comerç que s’han inclòs en 
aquí, i ara es passa a l’aprovació provisional. A partir d’aquí, aquesta aprovació 
provisional s’envia al Departament d’Urbanisme, que és qui acaba fent l’aprovació 
definitiva de les modificacions introduïdes en el darrer Ple. Té la paraula  
 
Sergi Saurí: Sí, bé, com vostè sabrà doncs, i per a la gent que ens estigui escoltant, 
doncs això ho hem d’emmarcar dins d’unes actuacions que es van aprovar al seu dia, 
l’alcalde ens va trucar i ens va comentar doncs unes actuacions que es volien fer a 
l’esplanada de can Muntanyà. Nosaltres, com a grup municipal, d’entrada doncs era 
un projecte de poble, de municipi com a tal, doncs, el que vam fer és crear una 
comissió per mirar el projecte, avaluar-lo, des del punt de vista econòmic, des del punt 
de vista doncs urbanístic, etc. no? Som conscients que es van detectar algunes 
deficiències que ens consta que s’han revisat i bé, i això és un pas més cap a aquest 
projecte. Ens sembla bé o ens sembla malament? Buenu, jo crec que ara això és un 
element més, una peça més d’aquest engranatge que ens ha de portar a la definició 
del projecte, no? Ja veurem com serà, ja ho discutirem, ara de moment doncs hi ha un 
pla que ens permet un seguit d’usos. Ja li vam fer doncs un comentari el darrer cop,   
sobretot amb compte, doncs el Pla general d’ordenació urbana un dels punts diu que 
els soterranis no es poden ser comercials. Per tant amb aquest punt s’ha d’anar amb 
compte, que si finalment hi hagués un pla comercial per ser coherent, per no tenir 
problemes amb la legislació urbanística. Bé, sent coherents amb el que vam votar al 
seu dia, i perquè no s’interpreti nosaltres doncs que... després d’anar a les comissions, 
i d’això tampoc no voldríem interpretar que és un sí definitiu a tot, doncs votem en 
abstenció, com vam dir a les comissions, i quan es vegi el pla i com evoluciona 
nosaltres ja doncs, de la mateixa manera que vam col·laborar perquè les coses 
milloressin doncs farem el mateix i ens pronunciarem en el seu moment 
 
Alcalde: Bé, no deixa també de ser una recopilació, com ha dit vostè, d’usos i 
especificacions de l’espai que una vegada sigui el moment de definir amb exactitud 



 

què s’hi fa i com s’hi fa, doncs entrarem en el detall, eh? Per tant, quedaria aprovat per 
5 vots a favor i 4 abstencions.  
 
 
PUNT Nº 7 

“””””””””MOCIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE CALDES 
D’ESTRAC PEL QUAL ES SOL·LICITA LA IMPLANTACIÓ DEL 
BATXILLERAT A L’INSTITUT DE SANT VICENÇ. 

DICTAMEN 

1. Els alumnes residents a Caldes d’Estrac que cursen l’Educació Secundària Obligatòria 
(ESO) estan adscrits a l’Institut de Sant Vicenç de Montalt. 
 

2. L’Ajuntament de Caldes d’Estrac està representat al Consell Escolar de centre, en el 
qual, en la sessió del passat dia 25 de gener de 2013, s’aprovà per unanimitat sol·licitar 
al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya la implantació dels 
estudis post-obligatoris de Batxillerat al centre escolar per al proper curs escolar 2013-
2014. 
 

3. Actualment, jo ja 68 alumnes de 4art curs d’ESO al centre, dels quals, més de 40 han 
manifestat la voluntat de continuar els seus estudis post-obligatoria a l’Institut de Sant 
Vicenç, i l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) ha recollit el malestar de les famílies 
que troben davant la possibilitat d’haver de cercar altres centres i desplaçar-se fora del 
municipi, ja que el Departament d’Ensenyament encara no ha pres la decisió pel que fa 
a la continuïtat d’aquests estudis de cara al proper curs 2013-2014. 
 

4. Degut a la consolidació del centre, amb tres línies d’ençà el curs escolar 2009-2010, les 
necessitats educatives dels municipis de Sant Vicenç de Montalt i Caldes d’Estrac han 
canviat considerablement. 
 

5. En data 25 de gener de 2013, segons consta al Registre Municipal de l’Ajuntament de 
Caldes d’Estrac, amb número S-RC-75, aquest consistori va trametre el suport explícit a 
la iniciativa endegada per l’AFA de l’Institut de Sant Vicenç de sol·licitar la implantació 
del Batxillerat en aquest centre de cara al proper curs escolar, adreçant-lo a la 
Conselleria d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, als Serveis Territorials del 
Maresme-Vallès Oriental del Departament d’Ensenyament i a la Direcció General de 
Centres Públics del mateix Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya. 

 

Per tot això, el qui subscriu proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents: 

ACORDS 

PRIMER 

Aprovar la moció de suport a la iniciativa endegada per l’AFA de l’Institut de Sant 
Vicenç per tal que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
porti a terme tots els tràmits necessaris per tal de poder oferir un catàleg de 
serveis educatius obligatoris i post-obligatoris adequats a les necessitats del nostre 



 

municipi, implantant els estudis de Batxillerat a l’Institut de Sant Vicenç de Montalt 
el proper curs escolar 2013-2014. 

SEGON 

Facultar el senyor Alcalde per signar tota aquella documentació que sigui 
necessària. 

TERCER 

Donar trasllat del present acord a la Direcció General de Centres Públics del 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, a la Conselleria d’ 
Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, als Serveis Territorials del Maresme-
Vallès Oriental del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, a la 
direcció de l’Institut de Sant Vicenç, a l’AFA de l’Institut de Sant Vicenç i a la 
regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac. 

Tanmateix, el ple municipal, amb superior criteri, acordarà el que consideri més 
adient. 

A Caldes d’Estrac, el 18 de març de 2013.””””””””””””” 

 
 
Alcalde: Passaríem al següent punt de l’ordre del dia, que seria l’aprovació 
provisional, ah, no, perdó, aquest ja està (en falta un, no aquí? Ah, no, no res, ja està), 
Passaríem a la moció conjunta del grup de Convergència i Unió i PSC pel qual es 
sol·licitia la implementació, la implantació del batxillerat a l’Institut de Sant Vicenç de 
Montalt. Té la paraula la regidora d’Ensenyament 
 
Elisabeth Segura: Buenu, una altra vegada, com ja us vam comentar que ja vàrem 
quedar de fer una moció conjunta des d’aquesta regidoria i des de l’Ajuntament, hem 
recollit la gran necessitat que hi ha a l’Institut de Sant Vicenç de que els nens, buenu... 
els joves que van a l’Institut, que ja no són nens, doncs puguin realitzar els estudis 
postobligatoris que seria el batxillerat en el mateix institut. Llavors és una petició 
engegada per l’AFA de l’institut de Sant Vicenç a la qual nosaltres creiem i vosaltres 
també que ens hem d’assumir-hi perquè, buenu, és una cosa força necessària degut 
al gran volum d’alumnes que estan pujant i buenu, que les necessitats han canviat i 
buenu, creiem que seria molt important arribar a aconseguir que el batxillerat es 
pogués cursar també aquí, a l’institut de Sant Vicenç. 
 
Alcalde: Bé, si em permeten, potser llegeixo també la moció i després intervé? Bé, la 
moció diu el següent:  
 
“Els alumnes residents a Caldes d’Estrac que cursen l’educació secundària obligatòria, 
la ESO, estan adscrits a l’Institut de Sant Vicenç de Montalt. L’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac  està representat al Consell Escolar del centre, en el qual, en la sessió del 
passat 25 de gener del 2013, s’aprovà per unanimitat sol·licitar al Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya la implantació dels estudis 
postobligatoris de batxillerat al centre escolar per al proper curs escolar 2013-2014. 
Actualment, ja hi ha 68 alumnes de 4t curs d’ESO al centre, dels quals més de 40 han 
manifestat la voluntat de continuar els seus estudis postobligatoris a l’Institut de Sant 
Vicenç, i l’Associació de Famílies d’Alumnes, l’AFA, ha recollit el malestar de les 
famílies que es troben davant la possibilitat d’haver de cercar altres centres i d’haver 
de desplaçar-se fora del seu municipi, ja que el Departament d’Ensenyament encara 



 

no ha pres la decisió pel que fa a la continuïtat d’aquests estudis de cara al proper 
curs 2013-2014. Degut a la consolidació del centre en tres línies d’ençà el curs escolar 
2009-2010, les necessitats educatives del municipi de Sant Vicenç de Montalt i Caldes 
d’Estrac han canviat considerablement. En data 25 de gener del 2013, segons consta 
al registre municipal de l’Ajuntament de Caldes, amb número de sortida, amb número  
SRC 75, aquest consistori va trametre el suport explícit a la iniciativa endegada per 
l’AFA de l’Institut de Sant Vicenç de Montalt de sol·licitar la implantació del batxillerat 
en aquest centre, de cara al proper curs escolar, adreçant-lo a la Conselleria 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, als Serveis Territorials d’Ensenyament 
del Maresme-Vallès Oriental del Departament d’Ensenyament i a la Direcció General 
de Centres Públics del mateix Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya. Per tot això, el Ple subscriu els següents ACORDS: 
 
Primer: Aprovar la moció de suport a la iniciativa endegada per l’AFA de l’Institut de 
Sant Vicenç per tal que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
porti a terme tots els tràmits necessaris per tal de poder oferir un catàleg de serveis 
educatius obligatoris i postobligatoris adequats a les necessitats del nostre municipi, 
implantant els estudis de batxillerat a l’Institut de Sant Vicenç de Montalt el proper curs 
escolar 2013-2014 
 
Segon: facultar el senyor alcalde per signar tota aquella documentació que sigui 
necessària  
 
Tercer: donar trasllat del present acord a la Direcció General de Centres Públics del 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, a la Conselleria 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, als Serveis Territorials del Maresme-
Vallès Oriental del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, a la 
direcció de l’Institut de sant Vicenç de Montalt, a l’AFA de l’Institut de Sant Vicenç i a la 
Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Caldes i de Sant Vicenç de Montalt. 
Tanmateix el Ple acordarà el més adient. 
 
Dispensin.Té la paraula. 
 
Sergi Saurí: Bé, nosaltres per la nostra part afegin-se, ja vam parlar a la comissió 
informativa que estem d’acord, que és un tema, doncs, una reivindicació doncs que ja 
fa temps que tocaria. Per la nostra part doncs buenu, ple suport que es dongui doncs 
que l’Ajuntament en Ple està a favor d’això i que això pugui ajudar i afavorir i, no? 
pugui ajudar que això sigui un impuls almenys, no? des del punt de vista del territori 
perquè després això es pugui dur a terme, val?. Per la nostra part, doncs, a favor. 
 
Alcalde: Molt bé, doncs quedaria aprovat per unanimitat.  
 
 
PUNT Nº 8 
“””””8. APROVACIÓ I ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ DE LLEIDA 

 

 

DICTAMEN 

 

A la consideració de l’Ajuntament Ple 

 

1. És voluntat de l’Equip de Govern posar a consideració del Ple Municipal 



 

la Declaració de Lleida (Les Ciutats i Pobles per l’educació ambiental) 

per a la seva aprovació si s’escau. 

 

2. Aquesta declaració és del següent tenor literal: 

 
 

“”””””””” 



 

 



 

 
 



 

 
“”””””””””””” 

 

Per tant, es proposa al Ple de l’Ajuntament de prendre el següent ACORD : 

 



 

Primer.-  Aprovació i adhesió a la Declaració de Lleida (Les Ciutats i els Pobles 

per l’educació ambiental). 

 

Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per signar tota aquella documentació que sigui 

necessària. 

 

Tercer.- Donar trasllat del present acord a la Presidència de la Xarxa de Ciutats 

i Pobles cap a la sostenibilitat. 

 

No obstant el Ple amb el seu superior criteri decidirà allò que cregui més 

oportú. 

 

Caldes d’Estrac, 8 de març de 2013”””””” 

 
 
Alcalde: Bé, el següent és una moció també conjunta, una proposta conjunta per 
adherir-nos a la Declaració de Lleida. La Declaració de Lleida és una declaració 
mediambiental de les ciutats i els pobles per a l’educació ambiental. La llegiré, eh? 
Llegirem els acords, en tot cas, eh? la penjarem a la pàgina web de l’Ajuntament i 
tothom que en vulgui una còpia doncs evidentment se li facilitarà, però bé, en certa 
manera és reconèixer el paper decisiu de l’educació ambiental per transformar la 
nostra societat. Els acords serien: 
 
- Aprovar l’adhesió a la Declaració de Lleida de les ciutats i els pobles per a 

l’educació ambiental 
- Facultar l’alcalde per signar tota aquella documentació que sigui necessària 
- Donar trasllat del present acord a la presidència de la Xarxa de Ciutats i Pobles 

cap a la Sostenibilitat 
 

Aquests serien els acords de l’adhesió a la Declaració de Lleida i aquesta declaració 
doncs comporta la següent proposta que ens vindrà al darrera. Té la paraula. 
 
Sergi Saurí: Sí, doncs per la nostra part ja sap que qualsevol cosa doncs que sigui 
afavorir el medi ambient doncs sempre ens tindrà al nostre... al nostre costat, i per 
tant, per la nostra part doncs ens adherim plenament a la moció. 
 
Alcalde: Bé, doncs queda aprovada per unanimitat. 
 
 
PUNT Nº 9 
 
“”””””APROVACIÓ A L’ACORD DE XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT, 

PER UN AIRE MES NET. 

 

 

DICTAMEN 

 

A la consideració de l’Ajuntament Ple 

 



 

1. És voluntat de l’Equip de Govern plantejar davant el Ple l’adhesió a 

l’acord de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat per un Aire 

Net. 

 

2. L’esmentat acord és del següent tenor literal. 

 



 

“””””””””

 

 



 

 



 

 



 

 
“”””””””””””” 

 

Per tant, es proposa al Ple de l’Ajuntament de prendre el següent ACORD : 

 



 

Primer.-  Adherir-se a l’acord de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 

Sostenibilitat per un Aire més NET. 

 

Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per signar tota aquella documentació que sigui 

necessària. 

 

Tercer.- Donar trasllat del present acord a la Comissió Europea, el Govern de 

l’Estat i al Govern de la Generalitat de Catalunya. 

 

No obstant el Ple amb el seu superior criteri decidirà allò que cregui més 

oportú. 

 

Caldes d’Estrac, 8 de març de 2013”””””” 

 
 
Alcalde: El següent punt seria proposta del grup municipal de Convergència i Unió i 
PSC per adherir-nos a l’Acord de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. 
Una vegada donat suport a l’adhesió de Lleida, el que cal és formar... exacte, 
començar a formar-ne part, val? Són els compromisos, en certa manera. Val, i els 
compromisos, en tot cas llegiré els compromisos, que són: 
 
- Col·laborar i difondre l’any 2013 con l’Any Europeu de l’Aire 

 
- Col·laborar amb la Generalitat de Catalunya per avançar de forma consensuada i 

coordinada en l’abordatge de les causes que afecten la qualitat de l’aire atmosfèric 
al conjunt del territori i a cadascun dels municipis 

 
- Aprovar els plans locals de qualitat de l’aire o incorporar els criteris de millora de la 

qualitat de l’aire als respectius plans de mobilitat i d’energia sostenible local 
 
- Aplicar i impulsar accions en concordança amb les mesures que es detallin en el 

Plan Nacional de la Calidad del Aire, en el Pla d’Adequació de la Millora de la 
Qualitat de l’Aire a Catalunya 2011-2015 i previstes en els nostres plans locals per 
tal de millorar la qualitat de l’aire a l’àmbit de la regió metropolitana de Barcelona.  

 

Aquestes accions podran incloure: 

 

- L’impuls a mesures de fiscalitat ambiental local, a través de la modificació de 

l’impost de circulació, en funció de les emissions de CO2, del NO2, partícules i 

CO2, així com s’habilita els ens locals a nivell estatal.  

 

- La col·laboració amb la Generalitat com a administració competent i resta d’entitats 

supralocals per informar de forma coordinada la població sobre els nivells de 

qualitat de l’aire, i promoure actuacions conjuntes de sensibilització per un aire 

més net.  

 

- La promoció de mesures per una mobilitats sostenible i l’ús de vehicles nets 

 

- L’adquisició de vehicles amb baixes emissions de NO2, partícules i CO2 



 

 

- La facilitació de la instal·lació d’infrastructures de recàrrega de vehicles de gas i 

l’extensió de la xarxa de recàrrega de vehicles elèctrics.  

 

- La gerarquilització de la xarxa viària per als vehicles i per als vianants i establir vies 

amb el trànsit restringit per anar a peu i amb bicicleta 

 

- Modificar les ordenances municipals d’edificació per preveure i exigir espai 

suficient per a l’aparcament de bicicletes en els projectes de noves edificacions 

d’habitatges i oficines.  

 

- Impulsar mesures per reduir el material particular provinent d’altres fonts, obres 

públiques, serveis municipals, etc. i altres inclosos dins els plans esmentats i el 

catàleg d’accions esmentats per millorar la qualitat de l’aire. 

 

Finalment, ens instem a presentar l’Acord de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 

Sostenibilitat per un aire més net en els respectius plens municipals i a notificar a la 

presidència de la Xarxa els acords que s’hi adoptin per tal de donar la màxima 

visibilitat al nostre compromís, i a notificar a la Comissió Europea i al Govern de l’Estat 

i a la Generalitat de Catalunya el present Acord. 

 

En certa manera, alguns d’aquests acords ja els hem anat aplicant els darrers anys, 

però no deixa que els compromisos, aquest tipus de compromisos el que fan és 

reafirmar sobretot el... les línies d’actuació d’un municipi, i si l’acord és conjunt, vol dir 

que la perdurança en el temps, i per tant, les accions, són més eficaces. Té la paraula. 

 

Sergi Saurí: Val, buenu, estem d’acord, no? amb tot aquest seguit d’accions, són 

interessants, realment, si un analitza el tipus d’accions ... és cap on anem, no? També 

és veritat que són accions redactades doncs per a grans municipis, nosaltres doncs 

malauradament per les nostres dimensions no ho podem aplicar tot, no? Jo, si fos 

alcalde, jo el que faria és... així..., el que vostè està llegint les accions, no? Potser 

seria interessant de fer uns indicadors, no? Uns compromisos cada any, intentar veure 

fins a quin punt doncs podem anar... com si diguéssim nosaltres internament des del 

municipi a nivell de sustrat intentan-se fer un pla estratègic, no? És a dir, quins són els 

aspectes i les mesures que podem aplicar en tema de sostenibilitat, en tema de 

millores de l’aire, quins indicadors utilitzem, quines accions podem fer, no? Per 

exemple, l’adquisició de vehicles amb baixes emissions, no? Potser seria interessant, 

no sé si amb vehicles nets aquí es pot funcionar amb vehicles elèctrics, perquè tenim 

moltes pendents a Caldes, i és una mica delicat això, però sí que sobretot quan es 

comprin nous vehicles per a l’Ajuntament, no? Doncs  potser es poden posar aquest 

tipus de mesures poden ser interessants d’aplicar. Jo crec que valdria la pena que això 

no només es quedés en un acord, de conjunt, dels dos partits polítics, sinó que també 

això seria interessant que es portés a la pràctica, no? Des d’un punt de vista doncs ja 

planejat, quines són les accions i com portar-les a terme i anar-les avaluant, doncs 

amb quin impacte, no? amb quins indicadors ambientals, no? És una suggerència. Per 

la nostra part doncs dit això, totalment d’acord doncs amb la moció.   

 



 

Alcalde: certament són accions... Segurament li puc recollir el tema dels indicadors 

perquè a vegades no sabem explicar prou bé el que acabem fent. Ja fa tres anys vam 

aprovar un Pla d’Acció d’Energies Sostenibles, en aquest mateix plenari, en què es 

recollia precisament bona part d’aquestes accions que hem esmentat, algunes d’elles 

ja s’han dut a terme, s’estan duent a terme, però bé, és allò que no sabem acabar 

d’explicar prou bé el que s’acaba realitzant. Per tant, em sembla una bona idea el fet 

de disposar d’indicadors, en algun lloc visible o potser anar-los publicant de forma, 

doncs, ordinària, sobretot perquè la ciutadania vegi d’on partim, d’on venim i cap on 

anem, i sobretot les accions que s’estan realitzant, que de vegades, doncs, no són 

prou apreciades i segurament doncs obeeixen a uns criteris que, insisteixo, ja fa 4 o 5 

anys que s’estan aplicant i que en bona part queden recollits en aquí. Per tant, recullo 

el seu suggeriment... 

 

Sergi Saurí: ... objectius, també interessaria parlar d’objectius 

 

Alcalde: ... no, no els objectius ja estan marcats dins el Pla d’Acció d’Energia 

Sostenible, que per cert, van votar-hi en contra, eh? però bé, entenc jo que... 

 

Sergi Saurí: ... hi havia unes raons... 

 

Alcalde: ... entenc que ara podríem revisar-los, i tornar-ne a... potser valdria la pena 

tornar-lo a portar-lo a aprovació, i aquest cop doncs ampliar la majoria. Doncs 

quedaria aprovada per unanimitat. 

 

 

 

PUNT Nº 10 

“””””10. MOCIÓ DE SUPORT A LA DECLARACIÓ DE SOBIRANIA I DEL DRET A DECIDIR 

DEL POBLE DE CATALUNYA 

 

Atès que el Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 23 de gener de 2013, 
va aprovar la Declaració de sobirania i del dret a decidir del poble de Catalunya. 
 
Atès que, d’acord amb la voluntat majoritària expressada democràticament pel  poble 
de Catalunya, el Parlament de Catalunya va acordar iniciar el procés per fer efectiu 
l’exercici del dret a decidir per tal que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya 
puguin decidir llur futur polític col·lectiu, d’acord amb els principis següents:  

-.Sobirania. El poble de Catalunya té, per raons de legitimitat democràtica, caràcter de 
subjecte polític i jurídic sobirà.  

-.Legitimitat democràtica. El procés de l’exercici del dret a decidir serà 
escrupolosament democràtic i garantirà especialment la pluralitat i el respecte de 
totes les opcions, per mitjà de la deliberació i el diàleg en el si de la societat catalana, 



 

amb l’objectiu que el pronunciament que en resulti sigui l’expressió majoritària de la 
voluntat popular, que serà el garant fonamental del dret a decidir.  

-.Transparència. Es facilitaran totes les eines necessàries perquè el conjunt de la 
població i la societat civil catalana tingui tota la informació i el coneixement adequat 
per a exercir el dret a decidir i perquè es promogui la seva participació en el procés.  

-.Diàleg. Es dialogarà i es negociarà amb l’Estat espanyol, amb les institucions europees 
i amb el conjunt de la comunitat internacional.  

-.Cohesió social. Es garantirà la cohesió social i territorial del país i la voluntat 
expressada en múltiples ocasions per la societat catalana de mantenir Catalunya com 
un sol poble.  

-.Europeisme. Es defensaran i es promouran els principis fundacionals de la Unió 
Europea, particularment els drets fonamentals dels ciutadans, la democràcia, el 
compromís amb l’estat del benestar, la solidaritat entre els diferents pobles d’Europa i 
l’aposta pel progrés econòmic, social i cultural.  

-.Legalitat. S’utilitzaran tots els marcs legals existents per a fer efectiu l’enfortiment 
democràtic i l’exercici del dret a decidir.  

-.Paper principal del Parlament. El Parlament, com a institució que representa el poble 
de Catalunya, té un paper principal en aquest procés i, per tant, s’han d’acordar i 
concretar els mecanismes i les dinàmiques de treball que garanteixin aquest principi.  

-.Participació. El Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat han de fer 
partícips actius de tot aquest procés el món local i el màxim de forces polítiques, 
d’agents econòmics i socials i d’entitats culturals i cíviques de Catalunya, i han de 
concretar els mecanismes que garanteixin aquest principi. 

 
Atès que el Parlament de Catalunya encoratja al conjunt de ciutadans i ciutadanes a 
ser protagonistes actius d’aquest procés democràtic d’exercici del dret a decidir del 
poble de Catalunya. 
 
Atès el compromís del municipalisme amb el dret a decidir del poble català, en aquest 
moment històric es proposa al ple de  l’Ajuntament de Caldes d’Estrac,  l’adopció dels 
següents:  

ACORDS 

Primer.- Donar ple suport a la Declaració de sobirania i del dret a decidir del poble de 
Catalunya, aprovada pel Parlament de Catalunya el 23 de gener de 2013. 

Segon.- Fer arribar aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Govern de la 
Generalitat de Catalunya, al Congrés dels Diputats, al Govern Espanyol i al Parlament 
Europeu.”””””” 

 



 

Alcalde: Passaríem al següent punt de l’ordre del dia que és moció de suport a la 

Declaració de Sobirania i al Dret a Decidir del Poble de Catalunya. Té la paraula el 

portaveu de Convergència i Unió 

 

Àngel Rusiñol: Bona nit, bé, tal com ha dit, portem una moció de suport, una moció 

que si fem una mica de memòria va ser una resolució aprovada i impulsada per 

Convergència, Esquerra Republicana, Iniciativa-Verds-Esquerra Unida i Alternativa el 

dia 23 de gener del 2013, aprovada per 85 vots, per Convergència, Esquerra, 

Iniciativa-Esquerra Alternativa més 1 de la CUP,  41 vots nuls, ai, en contra, perdó, del 

PSC, del PP i Ciutadans, i dues abstencions de la CUP. Dit això, llegeixo la moció: 

 

“Atès que d’acord amb la voluntat majoritària expressada democràticament pel poble 

de Catalunya, el Parlament de Catalunya va acordar iniciar el procés per fer efectiu 

l’exercici del Dret a Decidir, per tal que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya 

puguin decidir llur futur polític col·lectiu d’acord amb els principis següents: 

 

- Sobirania. El poble de Catalunya té, per raons de legitimitat democràtica, caràcter 

de subjecte polític i jurídic sobirà... [tos]... perdó 

 

- Legitimitat democràtica. El procés de l’exercici del Dret a Decidir serà 

escrupolosament democràtic i garantirà especialment la pluralitat i el respecte de 

totes les opcions, per mitjà de la deliberació i el diàleg en el si de la societat 

catalana, amb l’objectiu que el pronunciament que en resulti sigui l’expressió 

majoritària de la voluntat popular, que serà el garant fonamental del Dret a Decidir 

 

- Transparència. Es facilitaran totes les eines necessàries perquè el conjunt de la 

societat civil catalana tingui tota la informació i el coneixement adequat per exercir 

el Dret a Decidir, i perquè es promogui la seva participació en el procés 

 

- Diàleg. Es dialogarà i es negociarà amb l’Estat espanyol, amb les institucions 

europees i amb el conjunt de la comunitat internacional 

 

- Cohesió social. Es garantirà la cohesió social i territorial del país, i la voluntat 

expressada en múltiples ocasions per la societat catalana de mantenir Catalunya 

com un sol poble. 

 

- Europeïsme. Es defensaran i es promouran els principis fundacionals de la Unió 

Europea, particularment els drets fonamentals dels ciutadans, la democràcia, el 

compromís amb l’estat del benestar, la solidaritat entre els diferents pobles 

d’Europa i l’aposta pel progrés econòmic, social i cultural. 

 

- Legalitat. S’utilitzaran tots els marcs legals existents per fer efectiu l’enfortiment 

democràtic i l’exercici del Dret a Decidir 

 

- Paper principal del Parlament. El Parlament, com a institució que representa el 

poble de Catalunya, té un paper principal en aquest procés, i per tant, s’han 

d’acordar i concretar els mecanismes i les dinàmiques de treball que garanteixin 

aquest principi.  



 

 

- Participació (el darrer). El Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat han 

de fer partíceps actius de tot aquest procés el món local, i el màxim de forces 

polítiques, d’agents econòmics i socials, identitats culturals i cíviques de Catalunya, 

i han de concretar els mecanismes que garanteixin aquest principi. 

 

Atès que el Parlament de Catalunya encoratja el conjunt de ciutadans i ciutadanes a 

ser protagonistes actius d’aquest procés democràtic d’exercici del Dret a Decidir del 

poble de Catalunya. 

 

Atès el compromís del municipalisme amb el Dret a Decidir del poble català en aquest 

moment històric que es proposa al Ple l’adpoció dels següents acords: 

 

- El primer: Donar ple suport a la Declaració de Sobirania i del Dret a Decidir del 

Poble de Catalunya aprovada pel Parlament de Catalunya el 23 de gener de 2013 

 

- Segon: Fer arribar aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Govern de la 

Generalitat de Catalunya, al Congrés dels Diputats, al Govern Espanyol i al 

Parlament Europeu”          

 

Ja està, finalment únic comentar que són 9 principis bàsics d’un poble que vol exercir 

el seu Dret a Decidir. Gràcies. 

 

Alcalde: Molt bé. Té la paraula. 

 

Sergi Saurí: Bé, nosaltres, sent coherents amb el nostre grup parlamentari, i al seu dia 

el seu grup parlamentari doncs ja va expressar doncs els motius, els arguments, 

primer podríem parlar del dret, després parlaríem de la sobirania en funció dels 

resultats, etc. ... no m’estendré. Ja vam parlar al seu dia amb el seu grup parlamentari 

i es va debatre en el Parlament. Nosaltres, di’ls-hi doncs que si volen, així que de la 

mateixa manera que es va presentar fa unes setmanes doncs el Dret a Decidir 

nosaltres si volen doncs també el presentarem com a moció en el proper Ple, també, 

però lu que és aquesta moció, amb els termes en què estan, nosaltres la votarem en 

contra sent coherents amb els arguments que es van donar al seu dia pels nostres 

representants al Parlament de Catalunya.  

 

Alcalde: Molt bé, doncs quedaria aprovada per 5 vots a favor i 4 en contra i esperem 

la propera, el proper Ple, que serà 29 d’abril, la seva moció per poder-li donar suport. 

Moltes gràcies. 

 

PUNT Nº 11 

“”””” 



 

 



 

 

 



 

 
 



 

 



 

Alcalde: Següent punt de l’ordre del dia seria la moció conjunta del grup municipal de 

Covergència i Unió i el PSC contra l’avantprojecte de Llei de Racionalització i 

Sostenibilitat de l’Administració Local. Té la paraula el portaveu de Convergència i 

Unió 

 

Àngel Rusiñol: Bé, manifesta... 

 

Alcalde: ... pels que ens estiguin escoltant: és, com tots saben, hi ha una modificació 

de la Llei Bàsica del Règim Local, és a dir, la que ens encasella i ens encorseta als 

municipis, és a dir, la que ens diu com hem d’actuar i de quina manera, que està en 

tràmit de modificació per part del govern estatal, i en la que no conec cap ajuntament, 

del color que sigui, que hi estigui d’acord, eh? Per tant, és una proposta que es va 

aprovar a l’assemblea general de l’Associació Catalana de Municipis, en què doncs 

manifesta el seu rebuig de tal com està concebint l’esmentada llei, les modificacions 

que hi vol introduir, i per tant, la desnaturalització del que vénen a ser els municipis 

actualment com els coneixem i la gran càrrega que significa el fet de treure 

competències en els òrgans municipals, que són la primera línia del ciutadà, a fi doncs 

de transferir-los sobretot a les grans diputacions, amb la despersonalització que això 

comportaria en molts i molts serveis que estem prestant. Té la paraula. 

 

Àngel Rusiñol: .... no tan sols treure, sinó que envaeix competències. Sí? Doncs 

anem directe als acords: 

 

“L’Ajuntament de Caldes rebutja el contingut del text actual de l’avantprojecte de Llei 

de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, LRSAL, en la darrera versió 

de 4 de febrer del 2013, així mateix, insta el govern de l’estat a seguir treballant per 

assolir una proposta que respecti plenament l’autogovern de Catalunya en matèria de 

règim local, per aconseguir una organització territorial sota els paràmetres d’eficiència, 

sostenible econòmicament i reequilibrada territorialment, amb el principal objectiu de 

garantir uns bons serveis a la ciutadania”. 

Gràcies. 

 

Alcalde: S’ha fet esment a la darrera versió perquè de forma continuada en van sortint 

de noves, a cada qual pitjor, eh? Per tant, es fa referència a la versió aquesta 

específica perquè és clar, en aquests moments segur que en tindríem una altra al 

damunt de la taula. Té la paraula el portaveu del partit socialista 

 

Sergi Saurí:  Sí, per la nostra part estem d’acord i els nostres grups parlamentaris en 

el Congrés, en el Parlament de Catalunya, nosaltres en el Parlament de Catalunya ja 

hem manifestat, això, sí que el municipalisme és un instrument molt vàlid, no? és la 

primera administració més propera al ciutadans, no? Al final si estàs eliminant aquesta 

administració el que estàs creant és, en aquests moments de desafecció, no? Que 

tenim la percepció, sobretot la gent que estem actuant o que estem treballant en 

política, que hi dediquem el nostre temps, al final són processos de desafecció 

democràtica que el que està fent això és encara anar-ho cap a pitjor, no?. Sí que a 

vegades doncs dins del partit popular, del partit que hi ha actualment governant, doncs 

hi ha una voluntat clara, manifesta, d’anar cap a un procés de deslegitimació 

democràtica. Ja no vull entrar ni en el tema econòmic. Bé, nosaltres, actualment en 



 

uns moments en què sobretot es parla molt de pensar globalment però treballar 

localment, no? Realment és una llei que va en contra, justament d’això, del que 

necessitem ara, no? Necessitem institucions, racionalitzar-ho, el sistema, però 

racionalitzar no vol dir eliminar el municipalisme. Per tant, esperem que no surti 

endavant aquest avantprojecte per les conseqüències que tindria pels municipis, pels 

municipis petits, especialment nosaltres, eliminaria molts elements, per tant doncs 

completament a favor de qualsevol actuació que vagi, doncs, que estigui en contra 

justament d’aquest avantprojecte, nosaltres sempre el recolzarem.                     

 

Alcalde: Molt bé, sí que voldria destacar el fet de que li dóno la raó al fet de que no 

tan sols les conseqüències contra el municipal, o sigui, contra un municipi, sinó contra 

les persones que conviuen en un espai municipal i els serveis que acaben rebent, que 

són molts, i que si no els presta el municipi, ningú els acaba prestant. Per tant, això és 

el que cal defensar. Entenc que és... 

 

Sergi Saurí: ... si, no, és.. hi ha un seguit de serveis sempre on es parla com es 

divideix la provisió de serveis públics en diverses administracions públiques, no? 

Buenu, hi ha moltes teories, no? Però hi han certs serveis com la defensa, és un clar 

exemple que està a un nivell superior... després hi han un seguit de serveis, sobretot 

els que els han de donar, els que els donen és el municipalisme. Per què? Perquè al 

final, el municipi és qui està més a prop dels ciutadans, qui sap més la realitat del 

territori, i estem, el perill que pot haver-hi en aquest avantprojecte, és que justament es 

destrueixi la qualitat dels serveis públics, no? Per tant, doncs estem en un atac 

realment greu contra el municipalisme, i contra la provisió dels serveis públics, 

sobretot a nivell local, la qualitat més aviat dels serveis públics.          

 

Alcalde: Molt bé, doncs quedaria aprovada per unanimitat. Vull fer esment al fet de 

que, tan sols el 51% dels serveis els presta l’estat, un 35% els presta les comunitats 

autonòmes, i el 14% l’acaba prestant el municipalisme, l’Ajuntament, dels quals, 

d’aquest 14% n’hi ha un 33% que és impropi, és a dir, són serveis que no hauria de 

prestar, que acabem prestant, però que si no prestem, no hi ha cap altra entitat que 

ens els prestés, que el servís cap al ciutadà. Per tant, tinguem consciència del que 

això significa també. Bé, en tot cas, queda aprovada per unanimitat.     

 

PUNT Nº 12 MOCIONS 

 

PUNT Nº 13PRECS I PREGUNTES 

 

Alcalde: Següent punt de l’ordre del dia serien precs i preguntes, no se n’han 

presentat per escrit. Bé, mocions sí... de precs i preguntes no, saps, buenu, així ja les 

hem fet totes, de precs i preguntes no n’hi ha per escrit, hi havia una pregunta per 

respondre, el que passa que... com que era la regidora que està malalta, si li sembla la 

posposem la resposta... 

 

Sergi Saurí: Si ens la poden donar per escrit... 

 

Alcalde: És que la persona que tenia que vindre encara no ha vingut, eh? Vaig preferir 

que vinguessin, era sobre l’Associació de Pescadors, ah, bé, aquí està, doncs 



 

perfecte, arriba al punt, eh? Ja estem a precs i preguntes. El senyor Àlex López ens 

donarà, en representació de l’Associació de Pescadors, els donarà la resposta d’una 

pregunta que ple rera ple ens van manifestant pel tema del Club nàutic, entenc jo. Per 

tant, si poden repetir la pregunta... no la tenen per aquí? Sí? Bé.. en tot cas, la 

pregunta es referia a que es va donar la concessió del varador de Caldes d’Estrac a 

l’Associació de Pescadors, recitifiqui’m si m’equivoco en la pregunta, eh? 

 

Sergi Saurí: No va ser la fórmula exacta de la pregunta... 

 

Alcalde: Es va donar a l’Associació de Pescadors, però s’ha observat que es posava 

Club nàutic. La pregunta és a qui estava donada la concessió, entenc que era això? 

Bé, doncs si és tan amable, moltes gràcies... 

 

Àlex López: Va i tot, eh? He arribat en el moment just... així m’agrada. Bé, una mica 

no he sentit lu que estàveu parlant al respecte, la pregunta l’entenc. Nosaltres som un 

grup de persones que hem agafat lu que és l’antiga Associació de Pescadors de la 

platja de les Barques, allavorens el nostre objectiu simple i escuetament és poder 

navegar al poble, no? Amb això què hem fet? Apart d’això hem aglutinat tots els antics 

pescadors que estaven allà i la nostra intenció és, conjuntament amb ells, doncs tirar 

endavant tot lu que és la platja de les Barques i totes les activitats que es feien allà. La 

concessió se’ns va donar al juliol de l’any passat, amb una junta que no era la junta 

definitiva, era una junta gestora, i l’assemblea es va fer el 14 de gener, si no recordo 

malament, a on se’ns va ratificar com la junta per dir-ho així executiva, no? Actualment 

lu que hem presentat són unes activitats per fer en aquest espai, amb l’ajuda doncs 

dels socis, també hi ha l’ajuda de l’Ajuntament i l’ajuda d’espònsors, com és alguns 

xiringuitos que hi han per allà. I dins d’això, responent una mica a la pregunta que 

estaven dient, hi han dos aspectes dins de lu que és l’associació, lu que és pròpiament 

l’associació de la gent del poble, però hi ha un aspecte que és, nosaltres cedim un 

espai a una persona perquè obri i tanqui i fagi ell una activitat de lloguer i de fer 

cursets de vela a la gent. Per què? Perquè fundamentalment lu que intentem és que 

vingui gent a aquest espai i que cada vegada tinguem molta més gent del poble i de 

fora del poble que vénen allà i que deixen els calés a dins del poble no?  Allavorens 

tenim la necessitat de que hi hagi algú que obri i tanqui habitualment, i que ademés 

dongui aquest servei de cursets. Evidentment això no és gratuït, ni ho farà ningú 

perquè sí, per tant donem això perquè algú ho dongui. Aquesta persona, evidentment, 

amb el nom de l’associació és com una mica difícil de fer una publicitat dels seus 

serveis. Llavorens, ell lu que ens va demanar al principi de tot, és donar-li un nom més 

abreviat i és la raó per la qual es va ficar el nom de Club Nàutic Caldetes, però era un 

tema de més comercial que una altra cosa, però l’associació pròpiament dita no és 

Club Nàutic Caldes d’Estrac o Caldetes, és l’associació que tots coneixem i que està 

en marxa. No sé si amb això doncs tenim... he respost la pregunta... 

 

Alcalde: Queda aclarida?  

 

Sergi Saurí: Queda... Nosaltres, el que és molt important per viam, jo suposo que serà 

conscient de la zona que és, no? I els que som d’aquí, és una zona molt sensible per a 

nosaltres, no? Perquè buenu, qui de tots nosaltres no té records, no? Del que era la 

platja dels nàufrags, no? fins i tot vostè també va estar, no? Tots n’hem tingut molts 



 

records d’infància, jo crec que era un lloc realment molt maco, no? I és un tema doncs 

que dins de la nostra campanya electoral, quan ens vam presentar, un dels temes que 

realment em van motivar a ficar-me, va ser sobretot tot el tema de l’àrea marítima que 

es volia fer, no? Va ser per temes personals, no? Per sentiments, no? I és un tema 

doncs que la mar ha estat molt ficada al poble, potser malauradament és un sentiment, 

però que no només es viu a Caldes, es viu realment a tota la costa catalana, és un 

sentiment que tota la gent que d’alguna manera estem lligats al món marítim el sentim, 

no? No és només, insisteixo, pròpiament de Caldes. Però per a nosaltres és molt 

important tot el que sigui en aquella zona el que es fagi, no? I sobretot per a nosaltres 

el que és important és que es fagi una promoció de la vela, una promoció de qualsevol 

activitat nàutica, que aquell lloc sigui per a nosaltres el que va ser al seu dia, no? Un 

punt de trobada amb el mar, amb tots els caldetencs, no? Per tant, per part nostra, 

doncs el vull contextualitzar en quina situació estem fent aquesta pregunta, eh? No 

tenim cap enemistat ni res, al contrari, nosaltres recolzarem qualsevol activitat que 

sigui promocionar les activitats nàutiques, sempre recolzarem, no tenim cap tipus 

d’inconvenient, amb això no es preocupi, però sí que per a nosaltres és un tema 

sensible i creiem que és un tema de municipi, important, no? Per tots aquests 

sentiments que hem tingut, no? I que buenu, que estarem allà i doncs buenu, el que 

desitgem és que pugui fer un bon servei i que tots estiguem contents. Doncs va venir 

en aquest contexte aquest interès que nosaltres tenim per les seves activitats.   

 

Àlex López: Estic totalment d’acord, amb lu que acaba de dir, o sigui, això és pel 

poble. No tenim cap caràcter polític ni ens interessa. O sigui, de fet, els que estem allà 

no sé ni què voten ni què deixen de votar ni m’interessa 

 

Sergi Saurí: Ni toca, aquí, aquí fagin el que hagin de fer i fora...  

 

Àlex López: Lu que sí que és veritat, lu que sí que és veritat és que la gent que està 

allà és per passar-ho bé, per tant, des d’aquí dic si algú es vol apuntar, perfecte. 

Tenim totes les ganes de... totes les iniciatives que hi hagi en aquest aspecte, doncs 

seran benvingudes. Com sempre, hi han moltes i de molt bones, però evidentment, 

moltes vegades hi ha un problema de calers, no? Evidentment ara hem fet uns preus 

molt polítics, simplement, i no vull allargar el tema, eh? Però estem cobran 50€ a l’any 

per estar a l’associació. Vull dir que, lu que ens interessa és que hi hagi gent. I aquests 

calers, de fet aquest any ens hem gastat més de lu que hem recollit, o sigui que em 

refereixo que quasi bé hem ficat calers nosaltres mateixos, no? Per poder tirar 

endavant. Per tant, la intenció, torno a dir-ho, és que vingui gent i que aporti les coses 

que pugui aportar, o sigui que si per part vostra hi ha alguna iniciativa, serà molt ben 

vinguda, de part de qui sigui, de la gent del poble.     

 

Sergi Saurí: Nosaltres, tornem a insistir, el que és important per a nosaltres és que es 

fagin activitats i sobretot que sigui obert a tot el municipi, que sigui perquè tenen una 

funció important, no oblidin aquella zona el que significa, pel que representa per a tots 

nosaltres. Mentres es compleix això, nosaltres doncs... 

 

Àlex López: En aquest sentit, per exemple, la gent del poble té un preu diferent de la 

gent que és de fora del poble per a fer els cursets. És algu que la gent que ve a fer els 

cursets, jo és una cosa que li fiquem com les premisses per poder entrar-hi. Ara lu que 



 

hem fet ha sigut ser més clars, hem fet un concurs públic des de la nostra pàgina web 

per buscar algú perquè vingui  a fer aquests cursos, i això doncs a partir d’aquí 

s’escollirà una de les persones que gestionin allò, no? Però sempre, com has dit tu, és 

en bé del poble i de la gent del poble, i per portar gent del poble que torni a moure’s en 

el tema de lu que és la navegació tant a vela com amb motor. Per desgràcia, tenim la 

instal·lació per poder anar amb barcos de fusta, i tot això, però no hi ha gent, la gent 

no s’ha animat de moment. 

Sergi Saurí: Val, d’acord, i buenu, moltes gràcies per venir. 

 

Àlex López: Gràcies.  

 

Alcalde: Bé, molt agraït pel seu temps. En principi no queda cap pregunta pendent, si 

n’hi ha alguna verbal, doncs prendrem nota i els hi podrem respondre al proper Ple.  

 

Sergi Saurí: Sí, el meu company... 

 

Alcalde: Prengui nota, senyor secretari... procurem que es gravi 

 

Miquel González: Sí, no, és molt simple, eh? Nosaltres voldríem saber quin cost va 

tenir per a l’Ajuntament, pel poble de Caldes, el Photoshop que es va fer servir com a 

cartell de Carnestoltes. Moltes gràcies. 

 

Alcalde: El photoshop?... ah, bé, val, val... Molt bé. Vale. Alguna altra pregunta? 

 

Sergi Saurí: Hi ha un altre tema, no sé si dir-li pregunta o moció, no sé, digui-li com 

vulgui, no?  

 

Alcalde: O proposta...  

 

Sergi Saurí: Ara doncs... sobretot és un tema que, buenu, més d’un veí s’ha donat 

compte i justament avui també he passat a comprovar-ho, no? Arran del temporal que 

hi ha hagut, si s’hi fixa en lu que són les torretes de socors, algunes d’elles...  

 

Alcalde: Sí, sí, n’hi ha una que està descalçada, sí... 

 

Sergi Saurí: Llavors allò seria convenient com a mínim potser no sé si vallar, intentar 

rectificar o que hi vagin allà a fer alguna una ullada i mirar-ho 

 

Alcalde: Ja s’hi està treballant, s’està mirant amb l’assegurança, no deixa de que és 

un problema de que hi han uns anclatges molt fondos, amb un pa, un pa de...  

 

Sergi Saurí: Almenys intenti-ho vallar per si de cas... 

 

Alcalde: No hi ha perill de caure, si continués el temporal sí, el que passa és que de la 

manera que està no es pot usar, per tant s’està mirant de traslladar la torre en un altre 

indret, això significa també una ploma important, uns costos i és clar, no deixa que, a 

banda del pa de ciment que assenta la torre, per tant perquè l’aguanti amb pes, hi han 

uns ferros molt fondos clavats, cosa que faria que s’haurien de treballar, tallar-los, és a 



 

dir, hi ha una feina important a fer i en aquests moments doncs la Regidoria de Serveis 

Públics està mirant fins i tot, primera, l’assegurança a veure què cobreix, i després el 

pressupost pel trasllat o bé la substitució per cadires. El que està clar és que tal i com 

està, a l’estiu que ve no es pot fer servir.  

 

Sergi Saurí: No està com està, exacte... o si no, simplement, deixar la cimentació... 

 

Alcalde: No, no, s’ha de treure perquè també és un perill de que algú s’acabi fent mal 

 

Sergi Saurí: Ja, doncs gràcies. 

 

Alcalde: Sí? Doncs l’altra pregunta, si no li sap greu, evidentment com que no tenim 

les dades aquí, li respondrem al proper Ple 

 

Sergi Saurí: Si seria possible per escrit... 

 

Alcalde:  Bé, una vegada contestada, queda registrat en l’acta, però si li contenta... 

 

Sergi Saurí: No és un tema de que estigui escrit o no, és simplement un tema de no 

esperar el proper Ple... si tenen la dada 

 

Alcalde: Ah, bé, cap problema, doncs així ja no caldrà respondre al proper Ple. Molt 

bé, doncs en principi s’aixecaria la sessió. Com que és caràcter ordinari, si el públic vol 

fer alguna pregunta, si se li pot contestar en aquest moment se li contestarà i si no, 

doncs s’atendria personalment a les persones que ho fagin. Hi ha alguna pregunta per 

part del públic? No, doncs bé, moltes gràcies, i molt agraïts. Bona nit, i fins al proper 

Ple ordinari que és el dia 29 d’abril.  

 

Quan són les 20:50h es dóna per acabada la sessió. 

 

 


