ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT EN
DATA 28 D’OCTUBRE DE 2013
Identificació de la sessió
Núm.: 04
Caràcter: Ordinària
Data: 28 d’octubre de 2013
Horari: 20h 03’ – 21:00h
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. Marcos Blázquez García (CIU)
Sra. Roser Alsina Ruzafa (CIU)
Sr. Àngel Rusiñol Esteban (CIU)
Sr. Miquel González Monforte (PSC)
Sra. Àngels Massísimo Sánchez de Boado (PSC)
Sr. José Ramón Riesco Alvarez (PSC)
Sr. Joan Andreu Baró Viaplana (PSC)

Secretari:
Sr. Oscar Campos Planes

1. RATIFICACIÓ DELS DECRETS D’ALCALDIA DEL NÚMERO 398 AL 534 DE 2013
Alcalde: Bé, bona nit a tothom, iniciem el Ple ordinari del dia 28 d’octubre, siguent
les 20 i 03 minuts. El primer punt de l’ordre del dia seria la ratificació dels decrets
d’alcaldia número 398 al 534 d’aquest... del 2013. Procedim a la seva ratificació?
Miquel González: Bé, tal i com li hem comentat al secretari abans d’entrar, des del
grup del partit socialista no hi havia cap informació divendres ni dels decrets ni dels
expedients que avui portem a Ple, i per tant demanaríem envers l’exemple de
participació i transparència que vostè sempre ens dóna, si podem ratificar pel proper
Ple
Alcalde: Cap problema, doncs els ratificarem al proper Ple.
2. DESPATX D’ALCALDIA
Alcalde: De despatxos d’alcaldia, donem compte de dos fets, l’un és en relació al
tema Caixa Laietana-Poliesportiu municipal, en què en data 4 de l’onze del 2010, el
jutjat de primera instància número 1 de Mataró va concedir a Caixa d’Estalvis

Laietana l’administració provisional de la concessió administrativa del poliesportiu,
el jutge no va admetre les al·legacions de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac que
al·legava que aquesta concessió ja havia estat extingida per causa imputable al
concessionari, quina extinció havia estat refrendada pels jutjats dels contenciós
administratiu de Barcelona. El 4 de gener del 2013, l’Ajuntament de Caldes d’Estrac
va demanar de nou al jutjat que deixés sense efecte l’administrador judicial perquè
havien transcorregut més de dos anys, que és el termini que estableix la Llei
Hipotecària, sense que l’administració judicial no havia servit per a res, com no podia
ser d’altra manera, per no existir la concessió administrativa. Malgrat l’oposició de
Caixa d’Estalvis Laietana, en resolució de data 15 de juliol del 2013, el jutjat de
primera instància número 1 de Mataró ha hagut de reconèixer la inutilitat de la seva
anterior resolució i ha deixat sense efecte l’administració judicial, manant cancel·lar
els assentaments registrals i arxivant el procediment d’execució hipotecària. A
resultes de l’actual situació, ha quedat declarat doncs que els únics responsables de
la manca de devolució del préstec de 180.000€ de Caixa d’Estalvis Laietana foren
les persones que la van sol·licitar, el senyor Joan Carles Morán i la senyora Cristina
Mora Fernández, a qui la Junta de Govern Local del 2 de juny del 2004 va atorgar la
concessió de la gestió del poliesportiu municipal a través de la societat Caldesport
S.C.P. i contra qui l’entitat bancària haurà de dirigir en exclusiva les accions judicials.
És a dir, donem per finalitzat ja el procés de reclamació que tenia la Caixa Laietana
contra la concessió del poliesportiu i el préstec que se’n derivava. Per tant, queda,
en aquest cas, l’Ajuntament queda eximit de qualsevol responsabilitat, i en donem
compte en aquest ple perquè ja és definitiu.
També donem compte del fet en el que, buenu, l’Ajuntament és part implicada, de la
subhasta de l’Hotel Colón, que el dia 24 va anar a subhasta, va quedar deserta i a
instàncies de la tresoreria de la Seguretat Social es va procedir a realitzar aquesta
subhasta. En aquesta mateixa, estàvem com a creditors, per valor de 128.000€ de
deute, i en la qual, al haver quedat deserta, seguidament doncs estem fent tots els
tràmits amb l’organisme de gestió tributària a fi que el deute de 354.000e que queden
pendents també es pugui incorporar per a una propera subhasta. En principi, això
és del que cal donar compte, dels despatxos d’alcaldia.
Miquel González: Quin és el total, del deute del Colón?
Alcalde: Estaríem parlant que a final d’any es posarà als 500.000€.Òbviament el
total, sí, sí, cap als 500.000€... ah, amb l’Ajuntament, no? Sí, sí
Miquel González: I el genèric? I el genèric, quant?
Alcalde: El genèric és difícil de comptabilitzar perquè només tenim lo que deu a la
Seguretat Social, però és clar, hi ha altres hotels, hi ha altres ajuntaments que
segurament tenen... i com que entenc jo que és matèria més reservada...
Miquel González: ... perquè és el grup o és només el Colón?

Alcalde: El grup, el grup. Jo, si hi estan interessats els hi podem fer cinc cèntims en
comissió privada, parlo del deute de l’Ajuntament perquè és el que implica a la
comptabilitat municipal.

3. RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA 331/2013 DE 20 DE JUNY DE 2013
“”””RATIFICACIÓ DE DECRET D’ALCALDIA 331/2013 DE 20 DE JUNY

1. Vist el decret d’alcaldia 331/2013 de 20 de juny el qual es transcriu de
forma literal.
‘’’’’’’’’’’
En data 13 de maig de 2013 el Ple de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac va adjudicar
definitivament el contracte de neteja viària, recollida i transport de residus sòlids urbans i
neteja de platges.
Aquesta adjudicació definitiva comporta un nou replantejament en algun aspecte del servei,
com per exemple a la recollida de vidre, paper i cartró i envasos-embalatges, que passen
novament a ser competència municipal.
Al recobrar aquestes competències, possibilita que l’Ajuntament de Caldes d’Estrac pugui
treure rendiment econòmic del vidre recollit.
Per tal de poder accedir a aquests ingressos, s’ha de participar d’un sistema integrat de
gestió d’aquesta tipologia de residus i per a poder participar-hi els ens locals s’han d’adherir
al Conveni de Col•laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i la societat mercantil
ECOVIDRIO (sistema integrat de gestió de residus d’envàs de vidre).
Vist l’informe emès pel Tècnic de Medi Ambient en data 17 de juny de 2013, que és del
següent tenor literal:
“””””INFORME TÈCNIC
Assumpte: Conveni amb Ecovidrio
El signant, ORIOL ARDERIU, Tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac,
referent a l’adhesió al conveni entre l’Agència de Residus de Catalunya i Ecovidrio, emet el
següent:
INFORME
Antecedents
A partir del mes de juliol de 2013 l’Ajuntament de Caldes d’Estrac canvia el sistema de
recollida de residus. A partir d’aquesta data en tots els punts en que hi hagi recollida
d’escombraries hi haurà a disposició dels ciutadans contenidors per a realitzar la recollida
selectiva (paper i cartró, envasos, vidre, matèria orgànica i rebuig).
En data 1 de juliol de 2013 l’Ajuntament de Caldes d’Estrac recupera la competència per a
la recollida selectiva de vidre, paper i cartró i envasos-embalatges, que fins al moment ha
estat delegada al Consell Comarcal del Maresme.
Fonaments
Al tenir la competència en aquest tema, l’Ajuntament de Caldes d’Estrac pot optar per treure
un rendiment econòmic del vidre recollit.
Per a poder accedir a aquests ingressos econòmics s’ha de participar d’un Sistema Integrat
de Gestió d’aquesta tipologia de residus. Per a poder participar-hi l’ens municipal s’ha

d’adherir al Conveni de Col•laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i la societat
Ecovidrio (Sistema Integrat de Gestió de residus d’envàs de vidre).
Aquesta societat (Ecovidrio) és una associació sense ànim de lucre creada per gestionar la
recollida selectiva i el reciclatge dels envasos de vidres a tot l’Estat. El conveni preveu un
seguit d’actuacions per promoure la prevenció i la reducció de l’impacte del residu de vidre
sobre el medi ambient i la gestió d’aquesta fracció residual al llarg de tot el seu cicle de vida.
El convenis té vigència fins al 2013, actualment està prorrogat, i recull, entre altres aspectes,
els conceptes que Ecovidrio ha de finançar a causa de la responsabilitat que les empreses
productores d’envasos de vidre tenen amb les despeses de recollida i tractament dels
productes que posen en el mercat, un cop aquests esdevenen residus. Entre els conceptes
que s’ha de finançar, es preveu que els ajuntaments que realitzen la recollida selectiva de
vidre puguin facturar a Ecovidrio degut a les despeses que origina la recollida d’aquests
residus.
Així doncs, per tal de poder participar dels acords establerts en aquest conveni cal que els
ajuntaments s’adhereixin als mateixos i així poder facturar a Ecovidrio un import proporcional
als kg de vidre recollits selectivament al municipi.
Per a tramitar l’adhesió al conveni amb Ecovidrio cal presentar a l’Agència de Residus de
Catalunya la documentació següent:
Acord del Ple on s’especifiqui l’adhesió de l’ajuntament de Caldes d’Estrac conveni entre
l’Arc i Ecovidrio 2008-2013.
Fitxa d’adhesió segons model establert degudament emplenada.
L’annex I del conveni degudament emplenat i per triplicat.
Conclusions:
Es recomana l’adhesió de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac al conveni esmentat per tal de
gaudir dels avantatges que s’estableixen en el mateix i d’entre les quals cal destacar la
possibilitat de facturar a la societat Ecovidrio d’acord amb les tones de vidre que es recullin
al municipi mensualment.””””””
A l’empara d’allò que disposa l’article 54 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.
RESOLC
PRIMER
Aprovar l’adhesió del municipi de Caldes d’Estrac al Conveni de Col•laboració entre
l’Agència de Residus de Catalunya i la societat mercantil ECOVIDRIO (sistema integral de
gestió de residus d’envàs de vidre).
SEGON
Aprovar la fitxa d’adhesió al conveni de col•laboració entre l’Agència de Residus de
Catalunya i ECOVIDRIO 2008-2013.
TERCER
Donar trasllat del present acord a l’Agència de Residus de Catalunya, a la societat mercantil
ECOVIDRIO, al Consell Comarcal del Maresme, a la nova concessionària del servei G.B.I.
Serveis S.A.U. i al Tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac.
QUART
El present acord serà ratificat pel proper Ple Ordinari que es convoqui a l’Ajuntament de
Caldes d’Estrac.

‘’’’’’’’’’’’
A l’empara d’allò que disposa 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 l’adopció dels següents:
ACORDS

PRIMER
Ratificar el decret d’alcaldia 331/2013 de 20 de juny de 2013, el qual s’ha transcrit
de forma íntegra.
SEGON
Donar trasllat del present acord a l’Agència de Residus de Catalunya,
ECOVIDRIO, GBI i al departament de tresoreria-intervenció de l’Ajuntament de
Caldes d’Estrac.
Tanmateix, el Ple, amb superior criteri, acordarà el que consideri més adient.
A Caldes d’Estrac, el 16 d’octubre de 2013”””””
4. RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA 332/2013 DE 20 DE JUNY DE 2013
“””””RATIFICACIÓ DE DECRET D’ALCALDIA 332/2013 DE 20 DE JUNY

1. Vist el decret d’alcaldia 332/2013 de 20 de juny el qual es transcriu de
forma literal.
‘’’’’’’’’’’
Resolució d’Alcaldia num. 332/2013 de 20 de juny
1. En data 25 de setembre de 1998 l’Ajuntament de Caldes d’Estrac va aprovar delegar al
Consell Comarcal del Maresme el servei municipal de recollida selectiva de vidre,
paper/cartró, i envasos/embalatges lleugers.
2. El passat dia 13 de maig de 2013 l’Ajuntament de Caldes d’Estrac va adjudicar el
contracte del servei de neteja viària, recollida i transport de residus sòlids urbans i neteja de
platges. Aquest contracte contempla la gestió de la recollida selectiva dels materials abans
esmentats.
3. Mitjançant escrit de data 30 de maig de 2013, l’Ajuntament de Caldes d’Estrac va posar
en coneixement del Consell Comarcal del Maresme aquesta circumstància.
4. Vist l’article 54 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.
RESOLC
PRIMER
Aprovar la desvinculació de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac del Conveni amb el Consell
Comarcal del Maresme pel servei de recollida selectiva de vidre, paper/cartró i
envasos/embalatges lleugers.
SEGON
Es demana al Consell Comarcal del Maresme que aquesta desvinculació tingui efectes a
partir de 1 de juliol de 2013.
TERCER
Agrair al Consell Comarcal del Maresme la col•laboració que ha tingut en la prestació de
l’esmentat servei.
QUART

El present acord serà ratificat en el proper Ple Ordinari que es convoqui.
CINQUÉ
Donar trasllat del present acord al Consell Comarcal del Maresme, al tècnic de Medi Ambient
de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac i al departament de Tresoreria – Intervenció.

‘’’’’’’’’’’’
A l’empara d’allò que disposa 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 l’adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER
Ratificar el decret d’alcaldia 332/2013 de 20 de juny de 2013, el qual s’ha transcrit
de forma íntegra.
SEGON
Donar trasllat del present acord al Consell Comarcal del Maresme, al tècnic de
Medi Ambient de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac i al departament de TresoreriaIntervenció.
Tanmateix, el Ple, amb superior criteri, acordarà el que consideri més adient.
A Caldes d’Estrac, el 18 d’octubre de 2013”””””
5. RATIFICACIÓ ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 16-09-2013
“””RATIFICACIÓ ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 16-09-2013
2. Vist l’acord pres per la Junta de Govern Local de data 16-09-2013 el qual es transcriu
de forma literal.
‘’’’’’’’’’’
ADHESIÓ AL CONVENI MARC DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE RESIDUS
DE CATALUNYA I ECOEMBALAJES ESPAÑA S.A.
1. Vist l’informe del tècnic de Medi Ambient de data 5-09-2013 que és del següent tenor
literal:
INFORME TÈCNIC
Assumpte:
Conveni amb Ecoembes
El signant, ORIOL ARDERIU, Tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament de Caldes
d’Estrac, referent a l’adhesió al conveni entre l’Agència de Residus de Catalunya i
Ecoembalajes España, SA, emet el següent:
INFORME
Antecedents
I.
A partir del mes de juliol de 2013 l’Ajuntament de Caldes d’Estrac canvia el
sistema de recollida de residus. A partir d’aquesta data en tots els punts en que hi hagi
recollida d’escombraries hi haurà a disposició dels ciutadans contenidors per a realitzar
la recollida selectiva (paper i cartró, envasos, vidre, matèria orgànica i rebuig).

II.
En data 1 de juliol de 2013 l’Ajuntament de Caldes d’Estrac recupera la
competència per a la recollida selectiva de vidre, paper i cartró i envasos-embalatges,
que fins al moment ha estat delegada al Consell Comarcal del Maresme.
Fonaments
Al tenir la competència en aquest tema, l’Ajuntament de Caldes d’Estrac pot optar per
treure un rendiment econòmic del residus recollits selectivament.
Per a poder accedir als ingressos econòmics procedents de la recollida selectiva dels
envasos de plàstic i paper i cartró s’ha de participar d’un Sistema Integrat de Gestió
d’aquesta tipologia de residus. Per a poder participar-hi, l’ens municipal s’ha d’adherir al
Conveni de Col•laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i la societat
Ecoembes (Sistema Integrat de Gestió d’Envasos i Residus d’Envàs).
Aquesta societat (Ecoembes) és una associació sense ànim de lucre creada per
gestionar la recollida selectiva i el reciclatge dels envasos i residus d’envàs a tot l’Estat.
El conveni preveu un seguit d’actuacions per promoure la prevenció i la reducció de
l’impacte d’aquests tipus de residus sobre el medi ambient i la gestió d’aquestes fraccions
residual al llarg de tot el seu cicle de vida.
El conveni és per al període 2013-2018 i recull, entre altres aspectes, els conceptes que
Ecoembes ha de finançar a causa de la responsabilitat que les empreses productores
d’envasos tenen amb les despeses de recollida i tractament dels productes que posen
en el mercat, un cop aquests esdevenen residus. Entre els conceptes que s’ha de
finançar, es preveu que els ajuntaments que realitzen la recollida selectiva d’envasos i
paper i cartró puguin facturar a Ecoembes degut a les despeses que origina la recollida
d’aquests residus.
Així doncs, per tal de poder participar dels acords establerts en aquest conveni cal que
els ajuntaments s’adhereixin als mateixos i així poder facturar a Ecoembes un import
proporcional als kg d’envasos i paper i cartró recollits selectivament al municipi.
Per a tramitar l’adhesió al conveni amb Ecoembes cal presentar a l’Agència de Residus
de Catalunya la documentació següent:
Acord del Ple (acord de sessió plenària on s’especifiqui l’adhesió de l’ajuntament
de Caldes d’Estrac al conveni entre l’Arc i Ecoembes 2013-2018.
Fitxa d’adhesió segons model establert degudament emplenada.
L’annex VIII del conveni degudament emplenat i per triplicat.
Conclusions:
Es recomana l’adhesió de l’ajuntament de Caldes d’Estrac al conveni esmentat per tal
de gaudir dels avantatges que s’estableixen en el mateix i d’entre les quals cal destacar
la possibilitat de facturar mensualment a la societat Ecoembes d’acord amb les tones
d’envasos i paper i cartró que es recullin selectivament al municipi.
Caldes d’Estrac, 5 de setembre de 2013
2. A l’empara d’allò que disposa l’article 54 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 a la
Junta de Govern Local de l’Ajuntament l’adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER
Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac al Conveni de col.laboració entre
l’Agència de Residus de Catalunya i Embalajes España S.A.
SEGON
Facultar al Sr Alcalde perquè pugui signar tota aquella documentació que sigui necessària.
TERCER
El present acord haurà de ser ratificat pel proper Ple Municipal.
QUART

Donar trasllat del present acord a l’Agència de Residus de Catalunya, ECOEMBES, GBI i
al departament de Tresoreria-Intervenció de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac.
Tanmateix, la Junta de Govern Local, amb superior criteri, acordarà el que consideri més
adient.
‘’’’’’’’’’’’
A l’empara d’allò que disposa 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 l’adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER
Ratificar l’acord pres per la Junta de Govern Local de data 16 de setembre de 2013, el qual s’ha
transcrit de forma íntegra.
SEGON
Donar trasllat del present acord a l’Agència de Residus de Catalunya, ECOEMBES, GBI i al
departament de tresoreria-intervenció de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac.
Tanmateix, el Ple, amb superior criteri, acordarà el que consideri més adient.
A Caldes d’Estrac, el 16 d’octubre de 2013””””””

Ratificaríem els decrets d’alcaldia, punt número 3, el 331 i el 332, que estan
vinculats, pràcticament, i és que arran de la concessió del servei de recollida
d’escombraries i de via pública, i el fet de la implementació de la recollida orgànica,
doncs es van tinguer que signar els corresponents convenis amb Ecovidrio i
Ecoenves, per a la recollida i tractament dels residus selectius. A partir d’aquí, deixa
també de fer-ho el Consell Comarcal, que seria el punt número 5, que és la ratificació
de Junta de Govern Local, i directament ho portem a aquestes empreses que en fan
la revalorització i per tant, els hi facturem i ells en aporten el retorn econòmic de la
gestió dels residus. Per tant, passaríem a ratificar el número 331. Ratifiquem?
Miquel González: Sí, estem... ratifiquem els 3
Alcalde: per tant, els punts 3, 4 i 5 quedarien ratificats.
Miquel González: Nosaltres, amb el canvi del Consell Comarcal a les empreses
vinculades a l’Agència Catalana de Residus demanaríem que als 6 mesos d’entrar
en vigor, el senyor Arderiu, que és el tècnic que ha firmat l’informe, fes un informe
pel Ple fent un desglosse de l’estalvi que ha tingut l’Ajuntament, o al cap de l’any, si
s’ha de fer tancament anual, al cap de l’any faci un informe complementari de l’estalvi
que ha tingut aquest Ajuntament amb el canvi d’empreses.
Alcalde: Tenim aproximadament fet els tres mesos, eh? i hem reduït la recollida de
rebuig, i els hi dic a grans números, evidentment ja es presentarà al Plenari l’informe
corresponent, a grans trets hem reduït quasi bé el 50% la recollida de rebuig,
passant la resta doncs a les 3 fraccions i a la orgànica.

6. APROVACIÓ COMPTE GENERAL 2012
“”””1. En data 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
2012. 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 2012 i per tant s’ha d’entendre definitivament aprovat l’expedient del compte
general 2012 de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac per la Comissió Especial de Comptes.
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 2012.
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.
A Caldes d’Estrac, el 16 d’octubre de 2013”””””

Alcalde: Passaríem al punt número 6, que és l’aprovació del compte general del
2012. Es va presentar a la comissió especial de comptes, no hi ha hagut
al·legacions, i per tant, procediríem a portar-lo a aprovació, que seria la forma
ordinària de tancar tot el procés comptable de l’Ajuntament de Caldes. Sí, està tot
publicat, no hi ha hagut cap mena d’al·legacions, ja és també reflex de la liquidació
que es va presentar el mes d’abril, i per tant, es sotmet a aprovació aquest compte
general.
Miquel González: El nostre vot és d’abstenció, pensem que és una liquidació del
compte general sobre el funcionament de l’Ajuntament, tampoc al 2012 han hagut

grans inversions, i ja bueno, ara es passa als mecanismes reguladors del sistema
econòmic financer del propi Ajuntament i per tant, el nostre vot serà d’abstenció com
treball directe de l’equip de govern.
Alcalde: Molt bé, doncs queda aprovat per 6 vots a favor i 4 abstencions.

7. ACORD D’APROVACIÓ D’UNA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 06/2013
“”””ACORD D’APROVACIO D’UNA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 06/2013

Atesa la necessitat d’atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals la
consignació en el pressupost actual és insuficient, cal tramitar l’expedient de modificació de crèdit
per mitjà de transferències de crèdit , amb subjecció a les disposicions vigents.
S’han examinat els crèdits de l’esmentat pressupost que es poden deduir sense pertorbació del
servei i s’ha proposat la modificació de crèdit mitjançant:
 Consignació de despeses amb crèdits de baixa

APLICACIÓ
11 150 22100
15 231 22707
19 313 22114
19 313 22706
12 150 22720

DESCRIPCIÓ
Submin.energia elèctrica
Accions d’ocupació
Despeses diverses
Accions de sanejam.i prev.
POUM

CONSIGNACIÓ
INICIAL
145.000,00 €
9.800,00 €
3.000,00 €
2.000,00 €
35.000,00 €

PROPOSTA DE CONSIGNACIÓ
BAIXA
DEFINITIVA
15.000,00 €
130.000,00 €
4.000,00 €
5.800,00 €
2.800,00 €
200,00 €
2.000,00 €
0,00 €
5.000,00 €
30.000,00 €

Total baixes crèdits: 28.800,00 €
 Consignació de despeses amb crèdits en alta
APLICACIÓ
11 920 21200
11 920 21600
11 920 22603
11 920 22604
11 920 22114
11 920 22706

DESCRIPCIÓ
Manteniment edificis i altres
Rep. I manten. Equips informàtics
Publicacions edictes
Despeses jurídiques
Altres subministraments
Estudis i treballs tècnics

CONSIGNACIÓ
INICIAL
7.000,00 €
26.950,00 €
5.000,00 €
25.000,00 €
4.000,00 €
27.500,00

PROPOSTA CONSIGNACIÓ
D’ALTA
DEFINITIVA
4.900,00 €
11.900,00 €
4.000,00 €
30.950,00 €
3.000,00 €
8.000,00 €
7.000,00 €
32.000,00 €
5.000,00 €
9.000,00 €
5.000,00 €
32.500,00 €

Total altes crèdits: 28.800,00 €
La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals i als articles 34 a 38 del Reial Decret 500/1990.
Segons l’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local,
l’aprovació de la modificació del pressupost és competència del Ple de l’Ajuntament amb majoria
simple.

Per tant,
PROPOSO al Ple municipal l’adopció del següent
ACORD:
1. Aprovar inicialment l’expedient de transferència de crèdit núm. 06/2013 que cal
finançar mitjançant baixes dels crèdits d’aplicacions de despeses, del pressupost
vigent de la Corporació.
2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies
hàbils, mitjançant publicació d’un edicte al BOP i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament
a l’objecte que es puguin interposar les reclamacions que s’estimin oportunes.
3. Determinar que en cas que no es presenti cap reclamació l’acord s’entendrà elevat
a definitiu sense adoptar-se un de nou.
Tanmateix el Ple amb el seu superior criteri decidirà allò que cregui més oportú.

Caldes d’Estrac, 21 d’octubre de 2013”””””

Alcalde: Passaríem al punt número 7,que és la modificació de crèdit número 6 del 2013,
que en definitiva és una transferència de baixes de crèdit per valor de 28.800 d’una sèrie
de partides, per aplicar-les a unes altres de la despesa corrent. En concret es fa una
baixa de 15.000 de subministrament d’energia elèctrica, 4.000 d’accions d’ocupació,
2.800 de despeses diverses, 2.000 d’accions de sanejament i prevenció, i 5.000 del
POUM. I s’apliquen 4.900 del manteniment d’edificis i altres d’administració general,
4.000 a reparació i manteniment d’equips informàtics d’administració general, 3.000 a
publicació d’edictes d’administració general, 7.000 a despeses jurídiques
d’administració general, 5.000 a altres subministraments l’administració general i 5.000
d’estudis i treballs tècnics d’administració general. En total, 28.800€. Té la paraula
Miquel González: Bé, a la comissió informativa se’ns va dir que se’ns informaria de què
són els altres subministraments, que s’augmenten de 4 a 5.000€
Alcalde: Bé, doncs altres subministraments poden ser consums varis, miri, no sabria
dir-li ara en aquests moments, però cap problema... perdó? Sí, correcte, són les
despeses que s’apliquen en a l’administració general, en les quals no tinc el detall en
aquí... hauria fet bé potser de recorda’ns-ho perquè li haguéssim pogut donar les
explicacions, ho lamento però si li sembla en el proper Ple li portem el detall de les
factures o el tipus de factures que van en aquesta aplicació, si li sembla. Prengui’n nota,
senyor secretari
Miquel González: Més que al proper Ple, que passaran 3 mesos, si es pot enviar un email...
Alcalde: Bé, doncs li farem arribar per escrit
Miquel González: amb la partida aquesta... quines despeses estan ficades aquí dintre,
no corre més pressa que això
Alcalde: No li sabria dir perquè són... aquestes modificacions es fan a petició de
tresoreria, i d’intervenció, bàsicament per poder donar cabuda doncs a la facturació
ordinària de l’Ajuntament

Miquel González: Nosaltres, el nostre vot en aquesta modificació de crèdit serà
negatiu, els 4 regidors del grup PSC votaran en contra, sobretot perquè hi ha un
canvi de despeses en tema de personal, com pot ser accions d’ocupació, en el qual
aquest poble està per sobre de lo que és Llavaneres, Sant Vicenç, en què estan a
un 9,7 o un 10 per cent d’atur, en aquest poble està en un 12,61 i creiem que
disminuir 4.000€ en accions d’ocupació per despeses pròpies d’Ajuntament, creiem
que no és justificable en la situació en què ens trobem, i per tant el nostre vot serà
contrari. També voldria recalcar el tema de les despeses jurídiques, vostè acaba de
donar un tema del pavelló, però aquest Ajuntament està ficat en el tema judicial de
les escombraries, està ficat amb el tema de nou de la brigada, amb el tema de la
secretària, dos o tres temes més d’ex-regidors del nostre grup, i per tant, gastar-se
en l’actualitat més de 32.000€ en despeses jurídiques quan hi ha personal, apart del
personal jurídic que hi ha a l’Ajuntament, com és el TAC i com és el secretari, ens
sembla excessiu, i més amb temes d’aquest tipus. Per tant, canviar polítiques
d’inversió de diners a les persones per diners cap a manteniment d’equips
informàtics, que són previsions que es podrien haver fet tranquil·lament quan es va
fer el pressupost, creiem que aquesta modificació de crèdit no té cap sentit, per tant
el nostre vot serà contrari.
Alcalde: Bé, hauria de recordar doncs que les accions d’ocupació s’han
pressupostat perquè cada any, quan es duien a terme es feien mancomunades amb
altres ajuntaments, ja sigui Arenys de Mar o Arenys de Munt, com s’havia realitzat,
perquè eren tasques precisament de prospecció empresarial. En aquesta ocasió els
municipis no han aconseguit els recursos suficients, i per tant, no s’ha fet la
mancomunitat de serveis, i és un servei que, primera, l’Ajuntament no té l’obligació
de prestar, per altra banda, és una despesa molt important per fer-ho en solitari, i
són accions d’ocupació que vostè sap perfectament que estan derivades del Consell
Comarcal, que es va crear una oficina d’ocupació. I per tant, els ciutadans de Caldes
queden plenament abastits en aquest sentit. Per altra banda, un 12% sobre un 25%
que hi ha de mitja a Catalunya... estem per sota la mitja.
Per altra banda, les despeses jurídiques... home, jo entenc que, no ho sé, no li
sembla bé que defensem els interessos municipals? Les despeses jurídiques són
precisament per això, hi ha un munt de despeses jurídiques com podria explicar-li el
tema del swap, el tema de la secretària, o el tema del poliesportiu, en què comporta
un ressarciment de les accions i per tant, hi ha un procés, o el tema de les
escombraries, una estafa monumental que pot arribar als 800.000€, és evident
doncs que...
Miquel González: Impossible
Alcalde: ... possible, possible, sí, sí, evidentment. És evident que això, quan finalitzi
el procés, hi haurà doncs un ressarciment de les costes i de la possible estafa. Per
tant, bé hem d’aplicar doncs serveis jurídics especialitzats doncs per realitzar
aquestes tasques a fi doncs de defensar els interessos municipals. Seria del tot
incongruent doncs que l’Ajuntament, amb la obligació que té de defensar aquests

interessos, no s’hi presentés en els casos que diu. I escolti’m, i els casos d’algun
regidor seu, com diu vostè, que jo sàpiga només n’hi ha un
Miquel González: N’hi ha dos, no?
Alcalde: Un, en tenim un, i prou
Miquel González: Dos, he, he...
Alcalde: Un
Miquel González: Dos
Alcalde: Qui és l’altre?
Miquel González: Home, hi han tres
Alcalde: Digui’m...
Miquel González: M’imagino que el tema del tribunal de comptes de Madrid algú
l’ha de portar, no?
Alcalde: No
Miquel González: No?
Alcalde: No. Es porta directament des dels serveis jurídics de la casa. Per tant,
només n’hi ha un, que s’acabaria molt fàcilment si tinguéssim certa humiltat...
Miquel González: Ha, ha...
Alcalde: ... i es retractés de segons quines coses. Mentres això no succeeixi,
l’Ajuntament ha d’aplicar la llei, i ha d’aplicar, evidentment, doncs el fet de la seva
autoritat, que li correspon. A partir d’aquí, els tribunals decidiran. Que jo sàpiga, em
sembla que en els 6 anys que portem de govern, el 90% dels casos s’han guanyat.
A partir d’aquí, vol dir que alguna raó teníem i per tant, seguirem defensant els
interessos municipals.
Miquel González: En relació a les despeses jurídiques, amb els temes polítics, no
ha guanyat cap, també ha de ser realista amb això. De la mateixa manera que amb
els altres ha pogut guanyar el 90%, amb els temes polítics no ha guanyat cap.
Alcalde: No n’hem posat cap, excepte un...
Miquel González: ... ens preocupa relativament poc, eh? el fet de si la despesa
jurídica va per un costat o va per un altre, el tema està en canviar despesa de les
persones per despesa de tipu de manteniment o de tipu informàtic o de tipu jurídic...
mmm, amb el quadrant de personal no sé si de promoció econòmica, no sé per què

no hi ha part d’aquesta despesa inicial gastada, si hi ha un tècnic de promoció
econòmica, té la mitat, tindrà la mitat de pressupost per gastar en accions
d’ocupació...
Alcalde: Perdoni, no l’entenc...
Miquel González: No tenim tècnic de promoció econòmica... no? no m’ha sentit?
Alcalde: No, no, és que no l’entenc, dic... no que no en tingui, que no l’entenc, no
entenc què em pretén...
Miquel González: Que tindrà la mitat de pressupost de principi d’any aquest any, i
vostè em parla de mancomunar el servei amb altres ajuntaments però la partida
d’aquest ajuntament és 9.800€
Alcalde: Sí
Miquel González: Mancomunem la despesa dels altres ajuntaments, sumem
despesa, no dividim la despesa
Alcalde: No, jo li he intentat explicar...
Miquel González: Tenim 9.800€ per gastar el dia 1 de gener de 2013, si aquest
tècnic s’ho hagués gastat, ja estaria gastat i no estaria...
Alcalde: Correcte
Miquel González: Estem a novembre de 2013 i no ha fet aquesta despesa, és lo
que estem dient
Alcalde: Jo li he intentat explicar que la despesa consignada en aquest apartat, en
aquest específic, és un tema de prospecció laboral, que venia mancomunat amb
altres ajuntaments, i en aquest cas no s’han atorgat les subvencions doncs
precisament per aplicar aquesta despesa. Hi ha aplicacions que van relacionades
amb subvencions que es puguin atorgar. Si no s’atorguen, doncs no pot haver-hi
despesa. Ho entén?
Miquel González: Sí, si, ho entenc perfectament
Alcalde: Evidentment són punts de vista diferents. Perfecte, doncs queda aprovat
per 6 a favor i 4 en contra, entenc jo. Correcte? En contra, eh que sí?
Miquel González: Sí
8. ACORD D’APROVACIÓ D’UNA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 07/2013
“”””Per poder atendre despeses per inversió que es detalla a continuació, per a les quals no
existeix consignació pressupostària en el pressupost municipal per a l’exercici de 2013, cal
tramitar l’expedient de crèdit extraordinari que s’ha de finançar mitjançant romanent de

tresoreria per a despeses generals, del pressupost vigent de la Corporació, amb subjecció a les
disposicions vigents.
La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Text Refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i als
articles 34 a 38 del Reial Decret 500/1990.
Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim
Local, l’aprovació de la modificació del pressupost és competència del Ple de l’Ajuntament amb
majoria simple.
Es proposa al Ple de l´Ajuntament de prendre el següent
ACORD:
Primer.- Aprovar l’expedient de crèdit extraordinari número 07/2013 que cal finançar mitjançant
romanent de tresoreria per a despeses generals, del pressupost vigent de la Corporació.
Despeses que cal finançar
Crèdit Extraordinari
APLICACIO
12.150.61130

DESCRIPCIÓ
Arranjament Carrer de la Mercè

CONSIGNA
CIÓ INICIAL
0,00

PROPOSTA CONSIGNACI
D’INCREMENT Ó DEFINITIVA
100.000,00
100.000,00

Total alta crèdit: 100.000,00 €

Finançament que es proposa
Romanent líquid de tresoreria
Codi partida: 10/ 87000 Romanent de tresoreria per crèdits extraordinaris: 100.000,00 €
Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant publicació d’un edicte al BOP i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament a l’objecte que es
puguin interposar les reclamacions que s’estimin oportunes.
Tercer.- Determinar que en el cas que no es presenti cap reclamació l’acord s’entendrà elevat a
definitiu sense adoptar-ne un de nou.
Tanmateix el Ple amb el seu superior criteri decidirà allò que cregui més oportú.
Caldes d’Estrac, 21 d’octubre de 2013”””””

Alcalde: Passaríem al següent punt, que seria aprovació d’una modificació de crèdit
7 del 2013, que en definitiva es tracta de... a través de, o sigui, consignar una partida
de 100.000€ per a l’arranjament del carrer de la Mercè, que es treu dels romanents
de tresoreria de l’any anterior. Degut als aiguats, evidentment es tramitarà una
subvenció per recuperar-nos de part d’aquesta despesa, però cal actuar de forma
immediata i el més immediat era poder portar en un Plenari una modificació de crèdit,
precisament doncs per arranjar tot el carrer de la Mercè, a banda d’ampliar una mica
l’accés i les voltes perquè el trànsit sigui doncs més fluid. Té la paraula
Miquel González: La primera pregunta que m’agradaria fer-li és: els 100.000€ són
pel carrer de la Mercè?
Alcalde: Sí

Miquel González: És que avui ha sortit a la pàgina web de l’Ajuntament que ja
s’havia aprovat en aquest Ple... lo primer dir-li que les notícies esperin un dia, que
no passa res...
Alcalde: Aprovat no, que portàvem a aprovació
Miquel González: No, no, però bueno, jo he entès això, jo creo que la noticia da a
entender que se ha aprobao, por lo menos es la noticia queda això.
Alcalde: Jo li llegeixo la nota de premsa: “El govern municipal portarà a terme de
manera immediata un pla de xoc per millorar l’aspecte i la seguretat viària d’alguns
carrers del poble. El carrer de la Mercè serà el primer que rebrà aquest tipus
d’actuació. Aquesta actuació serà possible perquè el Ple municipal que se celebrarà
avui, 28, haurà aprovat una dotació pressupostària de 100.000€.”
Home, si... sí, a vera, sí, potser podríem haver dit que es portaria a aprovació, però
se suposa que si hi han 6 regidors, amb majoria absoluta...

Miquel González: Només per un dia, eh? vull dir que...
Alcalde: Cap problema, l’entenc i li dono la raó, en aquest sentit.
Miquel González: Llavors els 100.000€ és inversió directa al carrer de la
Mercè
Alcalde: Correcte
Miquel González: Nosaltres vam presentar divendres, sabent que fora de
termini, una moció per tot un pla de millores de Caldes, on especifiquem una
forma de treballar diferent, en la qual hagués una pluri-inversió en diferents
anys, demanem que aquesta moció sigui presa en consideració pel... per
l’equip de govern
Alcalde: home, a mi és que...
Miquel González: ... un moment, que estem parlant, eh? Prenguin en
consideració perquè està entrada encara que sigui pel proper Ple, ho poden
discutir pel proper Ple, perquè ara ha vingut les presses i hem passat del
carrer de la Mercè, que dimecres era el carrer de la Mercè, a tindre inversions
al cementiri, al Camí Nou, al passeig dels Anglesos i es veu que el passeig
dels Anglesos el començarem abans de Nadal. És lo que posa aquí. O jo
m’he llegit malament la nota de premsa, o posa que abans de...
Alcalde: Tornem a llegir la nota de premsa, però... “abans de Nadal hi haurà
les reunions amb els veïns, i es durà a terme durant el proper hivern”, o sigui,
l’hivern el considerem abans que arribi l’estiu... dura pràcticament fins al mes
de maig...
Anem a veure, abans d’acabar l’any presentarem un pressupost, i llavons la
ideia és que en el pressupost del 2014...

Miquel González: Si abans de final d’any presenten un pressupost, vostè sap
perfectament que a l’hivern del 2013 no es farà, això del passeig dels Anglesos
Alcalde: Home, no estem parlant de grans obres de remodelació, eh? Són obres
que s’han parlat amb els veïns, i això no tinc cap inconvenient en fer una comissió i
explica’ls-hi...
Miquel González: Nosaltres volem que vostès estudiïn, l’equip de govern, nosaltres
el vot, amb aquest canvi serà afirmatiu, eh? serà, sí, però ens agradaria que estudiés
la moció que s’ha presentat, que és un pla plurianual, on estan les despeses, on
estan els ingressos, perquè ara mateix el ingrés aquest amb el qual nosaltres fem
és un romanent de tresoreria del 2012, però si hi han més inversions hem de saber
d’on vindran els ingressos, si vindran de la Diputació de Barcelona o vindran del
PUOSC, que ja veurem si haurà PUOSC o no hi haurà PUOSC, això més notícies
tindran vostès que nosaltros, i una mica la realitat és aquesta, el vot és que sí però
ens agradaria que la moció, si pogués ser aprovada avui, fos aprovada avui, i si no,
con a prec entrar-li aquest treball per les obres que tenen previst fer
Alcalde: Home, si li sembla deixem-la pel proper Ple, bàsicament que puguem
miran-se-la amb calma... mirar-la amb calma perquè és clar, conté tota una sèrie de
peticions, diguem-ne, sí que ens agradaria veure els arxius, a veure com feien vostès
aquestes previsions plurianuals, més que res per poder-ho tindre en compte.
Llavorens...
Miquel González: La veritat sigui dita, jo d’aquí, dels quatre no hi ha ningú que tingui
responsabilitats en urbanisme durant abans... lo que les coses es modernitzen,
canvien, hi ha participació, transparència, vostè que s’ha omplert de discursos
d’aquests temes, és un pas més per la participació i per la transparència...
Alcalde: Estic totalment d’acord
Miquel González: igual de la mateixa manera que vam participar en un pla local de
joventut, hi vam participar i vam votar a favor, de la mateixa manera volem participar
i volem donar el nostre punt de vista sobre el tema de les inversions a mig i llarg
plaç, no les obres de 6.000€ de posar 3 bancs. Això entenem que és actuació directa
i... però sí que les inversions a curt, a mig i a llarg
Alcalde: Doncs així ho farem i els tindrem en consideració
Miquel González: Ha dit abans de Nadal tindrem un extraordinari de pressupostos...
Alcalde: Correcte, sí, sí... no, home, si els hi sembla la presentaríem, la posaríem
pel Plenari encara que fos extraordinari, eh? Per tant, queda aprovada per
unanimitat.

9. ACORD
D’APROVACIÓ
DE
L’INFORME
D’OPTIMITZACIÓ
I
REESTRUCTURACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE
RESIDUS URBANS, NETEJA VIÀRIA I NETEJA DE PLATGES EN RÈGIM DE
CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA.

“”””””””
1. En data 13 de maig de 2013 el Ple de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac va
acordar adjudicar definitivament a favor de GBI serveis, SAU el contracte
de gestió del servei públic de recollida i transport de residus urbans, neteja
viària i neteja de platges, en règim de concessió administrativa.
2. En data 12 de juny de 2013 es va signar el contracte per a la prestació del
servei entre l’Ajuntament de Caldes d’Estrac i GBI Serveis SAU.
3. El pacte Segon del contracte, en el seu segon paràgraf, estableix, en relació
al preu de la concessió, que ‘un cop iniciat el servei, es valorarà per
l’empresa i per l’Ajuntament el seu funcionament per tal d’optimitzar-lo i
procedir al reajustament, si s’escau, del cost econòmic a satisfer per
l’Ajuntament a la concessionària GBI Serveis, SAU’.
4. Per donar compliment a la valoració prevista en el pacte segon del
contracte, GBI serveis SAU s’ha elaborat un informe supervisat pel tècnic
municipal de medi ambient, on es presenten una sèrie de propostes de
reestructuració del servei amb la fi d’optimitzar els recursos, la qual cosa
permetrà obtenir un estalvi econòmic per l’Ajuntament de Caldes d’Estrac.
A l’empara d’allò que disposa 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 l’adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER
Aprovar l’informe de reestructuració del servei i optimització del recursos, del contracte
del servei públic de recollida i transport de residus urbans, neteja viària i neteja de
platges, adjudicat en régim de concessió administrativa presentat per l’entitat mercantil
GBI Serveis, SAU i supervisat pel tècnic de medi ambient municipal.
SEGON
El preu del contracte passa a ser de 576.602,34 EUR IVA inclòs/anual, a 534.466,68
EUR IVA inclòs/anual representant un estalvi per l’Ajuntament de Caldes d’Estrac de
42.135,66 EUR anuals.
TERCER
Aquesta proposta de reestructuració i optimització del servei s’aplicarà de forma
immediata.
QUART
Aquest informe de reestructuració passa a ser part integrant del contracte per la
prestació del servei en règim de concessió administrativa del servei públic de recollida i

transport de residus urbans, neteja viària i neteja de platges, signat entre la societat
mercantil GBI serveis SAU i l’Ajuntament de Caldes d’Estrac.
CINQUÉ
Donar trasllat del present acord a la societat mercantil GBI Serveis SAU, al tècnic de
medi ambient de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac i el departament de Tresoreriaintervenció.
No obstant el Ple de l’Ajuntament amb el seu superior criteri decidirà allò que cregui més
oportú.
A Caldes d’Estrac, el 22 d’octubre de 2013”””””
Alcalde: En definitiva, basant-nos també en els articles del plec de clàusules i tal
com estava en el contracte, doncs s’ha fet una valoració del servei que s’ha anat a
realitzar, o que s’està realitzant, i hem pogut dictaminar el fet de que es pot estalviar
en el que es va concessionar, i per tant, es tractaria d’aprovar una minoració del
contracte, eh? Aquesta minoració... aquí, perdó, passa de 576.602,34 amb IVA
inclòs, a 534.466,68, per tant, un estalvi de 42.135 euros i 66 cèntims anuals. Aquí
hi ha l’informe i l’explicació, que tenen a la seva disposició. Ja el tenen? Perfecte.
Té la paraula.
Miquel González: Bé, amb la situació econòmica que té aquest Ajuntament, el vot
és a favor per l’estalvi, però més que estalvi lo que hi ha és una disminució del servei,
que tothom tingui clar que el que hi haurà serà... són 3 partides de reducció, lo que
es fa és menys servei. Tenim dubtes tècnics que passarem... Bueno, votem a favor
però aquests dubtes tècnics els passarem a la nostra assessoria, com el fet de que
aquí hi ha hagut un concurs públic on les altres empreses també han ofert menys
preu i no sabem si aquest servei era menor o igual que aquest, i per tant aquests
dubtes els passarem a l’assessoria jurídica nostra però votem a favor per l’estalvi.
Alcalde: Molt bé.
Miquel González: Saber que hi haurà menys servei vol dir 10.000€ menos d’hores
amb la bossa aquesta dels treballs extres, que d’entrada per l’informe que hem vist
aquest any o la previsió de hores que ells han fet possiblement estiguin en despesa,
vull dir que estalviaran en serveis directes a Festa Major, a Sant Joan, a coses
d’aquestes. La neteja de contenidors que nosaltres era una queixa que volíem fer
arribar, baixaran la freqüència, sobretot en les èpoques d’hivern o de temporada
baixa, la veritat és que posa l’informe que cada 15 dies ho han fet, tenim queixes
bastantes de que no es netegen cada 15 dies, però bueno, deixar-ho constància
però que durant els de l’octubre fins al maig serà cada mes, a partir d’ara, no serà
cada 15 dies com estava al contracte inicial que es va firmar. I després, en la neteja
del carrer, s’eliminen lloguers de camions o de màquines de neteja i es fa amb
manguera, vull dir que també això és un servei que també perdrem.
Alcalde: Bé, són serveis que consideràvem complementaris, per altra banda,
aquesta baixa sempre es pot tornar a pujar fins als màxims del contracte, en cas de

necessitat, vull dir, el contracte és de 10 anys, per tant, escolti’m, en èpoques potser
de més desafogament econòmic, si cal millorar ampliar el servei sempre es podrà
realitzar, i per altra banda, avui hi ha unes necessitats i demà poden haver-n’hi unes
altres, però bé, va en funció una mica de les necessitats que detectem en cada
moment. Li prenc nota de les queixes de la neteja de contenidors, es verificarà, per
part de la regidoria, i procurarem doncs que, si aixís hi ha aquesta sensació, com a
mínim, si es fa, que es noti que es fa.
Miquel González: El que sí que voldríem és, bueno, ja sabem que l’acta és tal com
es diu, però se’ns va dir que les taxes aquest any no pujarien, i demanem que se’ns
faciliti l’estudi de la taxa d’escombraries, perquè ha canviat tot, ha canviat la
despesa, han canviat els costos, ha canviat tot, i per tant, demanaríem l’estudi de la
taxa per no augmentar-la o per... com és que té la mateixa despesa que l’any 2012.
Alcalde: Perquè la taxa d’escombraries està congelada des del 2008, si no recordo
malament, i per altra banda, quan no es modifica una taxa, tampoc hi ha obligació
de fer estudi econòmic-financer perquè no es modifica. Hi ha molts municipis, bé, hi
ha molt municipìs que no apugen la taxa perquè bàsicament assumeix els costos
doncs amb els ingressos corrents d’altres partides. No necessàriament ha d’haverhi un equilibri, pot haver-hi un desequilibri negatiu, eh?
Miquel González: No, no, si segur que hi ha un desequilibri financer, lo que passa
és que si s’ha pres la decisió, pensem que lo més normal és...
Alcalde: Sí, però la decisió és una decisió política, el fet de dir: ja hi ha prou pressió
fiscal com perquè n’haguem d’augmentar més
Miquel González: No, no, en cap moment estem dient això, eh? ha, ha, ha. No hem
dit de canviar de taxes, estem dient que si s’ha fet la decisió de no augmentar la
taxa, o de mantenir-la, a darrera hi ha d’haver, nosaltres creiem, un informe
econòmic, de lo que... un contracte nou, una despesa nova, quins ingressos tindrem,
quina despesa tindrem i què hem d’assumir, perquè no serà lo mateix lo que es va
assumir el 2012 que lo que s’assumirà el 2013, i això haurà d’estar reflectit també
amb el pressupost de l’any que ve.
Alcalde: Pensi que és com si fos el servei d’escola bressol, és a dir, el servei de
l’escola bressol no està equilibrat, i llavons, el fet d’augmentar o no augmentar, és
una decisió política, és una decisió política de l’equip de govern de dir: “escolti’m,
vull acabar buscant un equilibri en aquesta aplicació de serveis, o no” i llavons en
aquest moment l’equip de govern va prendre la decisió de congelar totes les taxes i
impostos. No ens basem en un estudi econòmic-financer per fer-ho, ens basem en
un, en una necessitat, que veiem que no cal aplicar, no cal fer cap puja, i per altra
banda, amb els ingressos que hi ha previstos és suficient doncs per assolir tots els
serveis que puguem pressupostar. Ja no ens plantegem fer un estudi econòmic de
cadascuna de les aplicacions, perquè, de la mateixa manera que m’està demanant
les escombraries, hauríem d’haver-ho fet amb totes i cadascuna de les ordenances
fiscals que té l’Ajuntament, perquè el tractament és el mateix

Miquel González: No, perquè no hi ha un contracte nou, nosaltres pensem que quan
hi ha un contracte nou d’una empresa nova, una despesa nova, s’ha de recalcular
la taxa, però no recalcular la taxa, sinó per saber exactament, perquè vostè sap i és
coneixedor de la situació econòmica d’aquest Ajuntament...
Alcalde: Sí
Miquel González: Exactament què ens costarà i què l’Ajuntament invertirà amb
aquest nou contracte
Alcalde: Això surt en els pressupostos...
Miquel González: Jo crec que s’ha de saber, nosaltres creiem que s’ha de saber
Alcalde: però això ho tindran en els pressupostos, tindrà el que es recull per la taxa
d’escombraries i veurà les partides pressupostàries a les quals hi ha les partides
corresponents doncs del contracte, del tractament de residus, etc. etc, si no hi ha
gaires partides per triar, hi ha la deixalleria, hi ha el vehicle de recollida
d’escombraries, i hi ha el tractament. Són 3 partides en les quals es reflexa
perfectament el pressupost, per tant, un cop presentem el pressupost, això ja ho
tindrà reflectit. Passaríem a... perdó, el seu vot era?
Miquel González: A favor
Alcalde: Doncs queda aprovat per unanimitat.
10. APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA UNITAT D’ACTUACIÓ Núm. 2 DEL
PGOM DE CALDES D’ESTRAC
“””””El Pla Especial de Reforma Interior de la Unitat d’Actuació número 2 del

Pla General d’Ordenació municipal de Caldes d’Estrac, 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 essent vigent en
l’actualitat.

L’Ajuntament va instruir un expedient de modificació puntual que fou aprovat
inicialment pel Ple de la Corporació en sessió de data 29 d‘octubre de 2012 i
després d’haver estat exposat al públic, també fou aprovat provisionalment pel
Ple de la Corporació en sessió de data 18 de març de 2013.

Tramés l’expedient a la Comissió Territorial D’Urbanisme de Barcelona, en sessió
de data 22 de juliol de 2013 aquesta va adoptar l’acord de suspendre l’aprovació
definitiva de la Modificació puntual, s’hi incorporessin dues prescripcions que
hom va tenir a bé imposar mitjançant un text refós que s’ha de presentar per
triplicat i verificat per l’òrgan que havia atorgat l’aprovació provisional de
l’expedient.

Com sigui que els serveis tècnics municipals han redactat un text refós en el que
s’hi incorporen les prescripcions disposades per la Comissió D’Urbanisme de
Barcelona, es proposa al Ple de l’Ajuntament adoptar el següent acord:

Primer.- Aprovar el text refós de de la modificació puntual Pla Especial de
Reforma Interior de la Unitat d’Actuació número 2 del Pla General d’Ordenació
municipal de Caldes d’Estrac.

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 acorda el que consideri mes
adient.

Caldes d’Estrac, 23 d’octubre de 2013”””””
Alcalde: Passem al punt següent que és l’aprovació del text refós de la unitat
d’actuació núm. 2 del Pla General de Caldes d’Estrac. Dóna compliment a les
prescripcions de l’urbanisme, a l’aprovació provisional de la modificació en la que es
va variar els alçats de l’esplanada de Can Muntanyà, per tant, aquestes
prescripcions bàsicament era definir com quedarien els edificis que actualment hi
han aprovats, no oblidem que actualment hi ha aprovats uns blocs de pisos en el
canyer de Can Muntanyà, i una mica les... perdó? Em pensava que deia algo,
perdó... i per tant, bé, el que es demana és un perfil i entenc jo que es dóna aquesta
resolució doncs per poder-la tramitar definitivament a Urbanisme. Amb això ja només
quedaria l’aprovació definitiva. Té la paraula.

Miquel González: Bé, el nostre vot serà contrari, primer de tot perquè no hem vist
cap documentació d’aquest expedient, no hem pogut veure ni l’informe d’Urbanisme
perquè quan vam anar divendres a veure els expedients no havia expedients
Alcalde: Però jo li vaig ensenyar-li, li vam donar-li el dimecres, no? en comissió
informativa
Miquel González: El informe d’Urbanisme no l’hem vist...
Alcalde: Està en el registre d’entrada i sortida, eh?
Miquel González: Escolti’m, com a regidors, lo que no pot ser és que cada Ple ens
digui el registre d’entrada i sortida, vostè... ara em toca a mi, em sembla, eh? Em
sembla que ens toca a nosaltres, parlar. Quan el divendres o que vingueu divendres
a veure la documentació, anem el divendres a veure la documentació, em sembla
que si hi ha hagut un error, si el secretari no estava o el tècnic que hi havia no ho
sabia, doncs vale, ho assumim, però lo que no pot ser és que a més a més votem
que sí, si no hem vist ni l’informe, o que se’ns digui que ara mirem el registre
d’entrada. D’entrada, el nostre vot serà que no, i sobretot pel tema de que no hem
vist cap documentació. El 22 de juliol la Comissió d’Urbanisme demana unes
prescripcions, unes modificacions, que no hem pogut veure, són 3 apartats que
estan a l’informe que se’n ha donat, això sí, però la veritat és que ens dóna dubtes,
ens dóna dubtes que hi hagi un viari cobert que doni el gir que després es cobrirà,
per donar serveis als edificis, ens dóna dubtes, ens dóna dubtes que el seu
compromís electoral sigui que allà anirà l’escola, i no posi que aquell sòl sigui
equipaments, si vostè té el compromís que allò sigui la futura escola de Caldes, no
té una altra cosa que fer que fer que aquell terreny edificable sigui equipament. Vostè
agafi i declari aquell terreny equipament. No entenem com en un Portada es pot dir
que allà anirà una escola pública i lo que hi ha ara és dos edificis, planta baixa és
aparcament dels edificis, planta 1 són botigues, més quatre pisos, això és lo que hi
ha dibuixat. I que d’aquí passem a que hi haurà una escola pública, és clar, nosaltres,
davant de la falta d’informació, davant de la falta del seu compromís electoral, davant
de creiem que en política ara mateix s’ha de ser molt coherent en el discurs, el nostre
vot serà contrari.
Alcalde: En primer lloc, jo lamento que ho hagi de dir avui, esperant a les 8 del
vespre, de que no havia vist la documentació, una trucada, un correu en el secretari,
escolti’m, li haguéssim pogut facilitar aquest mateix matí si fes falta, però buenu,
entenc jo que és un problema de disponibilitat de temps. Miri, entenc que no entengui
el que m’està dient, però també ho entenc segurament doncs perquè els temes
urbanístics doncs no li han recaigut mai potser a les seves mans, segurament perquè
el seu assessor, que és el senyor ex-regidor d’urbanisme de l’Ajuntament de Caldes,
el senyor Lluís Grau, que ha assistit doncs a les comissions sobre el tema de
l’aparcament i de la zona comercial, que és qui precisament va aprovar aquests
edificis, no li hagi explicat, i és que el que nosaltres vulguem posar-hi una escola,
requereix una modificació, requereix tota una sèrie de tràmits doncs que
evidentment, endegarem quan sigui el moment. Ara per ara, el que hi ha aprovat és
el que vostès van aprovar, o el partit socialista en el seu moment va aprovar, fa uns

quants anys, que era l’edificació d’uns blocs d’edificis en allà. I el que està clar és
que quan parlem de l’esplanada de Can Muntanyà i no parlem del canyer, cada peça
té la seva qualificació urbanística i té els seus matisos. I doncs quan des
d’Urbanisme se’ns demana les prescripcions i escolt’im, el detall de l’esplanada i
com quedarà la part de darrere, s’ha de reflectir fidedignament el que en aquests
moments hi ha aprovat, i són dos blocs d’edificis, que li hem dit i ho hem reiterat
sempre, que nosaltres no volem dos blocs d’edificis en allà, i això ho canviarem,
però es canviarà amb un procés urbanístic que vostè sap que són lents i feixucs,
però els farem. Però clar, en aquests moments, hi ha el que hi ha, llavons, home, no
ho entén perquè no l’anem a construir demà mateix, l’escola
Miquel González: Entenc que li costa explicar-ho, eh? perquè clar, quan amb una
foto ha plantat una escola en una l’esplanada un mes abans de les eleccions, costa
explicar lo que està dient avui , però bé
Alcalde: Segueixo dient-li, a vera, li costa d’entendre perquè vostè veu una foto i
diu: ah, això ja es pot fer. No, a vera, allò és un projecte i onte volem anar, tot això
ha de seguir un procés, i aquests processos doncs es fan via modificacions de pla
general o nou pla general. Vostè sap perfectament que li vam comentar que tenim
una partida que posa POUM que vol dir que fem un nou pla general urbanístic de
Caldes, que ja li toca. Fa més de 20 anys doncs que tenim l’actual, que està molt
envellit. És dintre aquest marc que aquestes modificacions es realitzen, o cal
realitzar-les. I comprendrà doncs que cada cosa té el seu temps, eh? Exacte, i és
correcte, jo recordo també un lletrero en allà doncs “propera inauguració, proper
balneari” i ha acabat sient una fundació. Doncs escolti’m, benvinguda sigui la
fundació, però escolti’m, cada moment doncs requereix el seu procés.
Miquel González: Si parléssim de pancartes abans de les eleccions, aquí hi hauran
pisos d’habitatge de protecció oficial, em sembla que més d’un sortiria avui del Ple
vermell
Alcalde: No, si vol li ensenyo les del Mercat, també li puc ensenyar
Miquel González: Deixi’m parlar, si us plau. El 22 de juliol arriben les prescripcions
aquestes de modificació, ja estem en 22 d’octubre, entenc que passa l’agost, però
és que aquest informe vostè diu “amb urgència, podíem haver demanat, podíem
haver fet...” però en la comissió informativa del dimecres, aquest punt no estava
Alcalde: Què vol dir, que no estava? Li vam posar-li, el dimecres, i li vam ensenyar
tota aquesta documentació
Miquel González: A la comissió informativa real, la que se’ns va enviar, no hi era,
s’hi va posar d’urgència
Alcalde: S’hi va posar el dimecres
Miquel González: Jo li demanaria que em deixés parlar

Alcalde: Parli, parli...
Miquel González: Que un fagi... de la mateix manera que respectem que parli vostè,
deixi parlar. Quan parli d’urgència, se l’aplica vostè, perquè la majoria de vegades,
quasi totes les modificacions urbanístiques, tots aquests temes sempre es posen
d’urgència a les comissions informatives, i aquest és un tema més. Possiblement
vostè, que té dedicació exclusiva, tingui molt més temps per dedicar perquè això
pugui anar per una via ordinària i més en un Ple ordinari com és el d’avui. En relació
a l’escola aquí o l’escola on està, o el projecte del PSC o el projecte de
Convergència, un fa un compromís electoral, si en dos anys no ha fet cap moviment
urbanístic per poder fer l’escola allà, al final vindrà, qui li demanarà la responsabilitat
serà l’equip de govern, no li demanarem nosaltres per molt que vulguem l’escola a
un altre lloc. Per tant, el nostre vot és que no, i... ja està.
Alcalde: Bé, doncs li reitero que el dimecres se li va entregar aquesta documentació,
vostè la podia haver examinat, se la devia emportar a casa, no la va examinar, i jo
l’únic que li he dit, li he comentat, és que si vostè ve el divendres i no troba la
documentació, hagués costat poc aquest dilluns mateix una trucadeta o un correu
electrònic en al senyor secretari, i li hagués fet arribar d’alguna manera. És un tema
de voluntats...
Miquel González: No, si li explicaré perquè vegi la situació. A lo millor vostè demà
o el secretari que parlin amb el treballador amb el que vaig estar parlant. Jo ja li he
explicat al senyor secretari, li he explicat quan ha entrat amb quina situació ens vam
trobar divendres, el treballador que no tenia la documentació em va dir que dilluns
parlaria amb el secretari i que el secretari em trucaria. I el treballador avui no hi és.
Escolti’m, prengui nota i demà el senyor secretari ja sap amb qui ha de parlar. Li
hem dit, i és amb lo que ens vam trobar divendres, que no hi havia cap
documentació, aquesta documentació se m’ensenya dimecres, i hi ha mocions que
se me’n fa fotocòpia i això no se me’n fa fotocòpia, perquè se’m diu que se m’enviarà.
I aquesta documentació s’envia. Lo que no tenim és l’informe d’Urbanisme, torno a
repetir, i l’expedient no el veiem. Igual que aquest, tots els demés, pues hi ha
expedients que hem aprovat avui que pensem que van bé, i votem a favor, però
amb aquest, si li sumem la falta de documentació més que no creiem en aquest
projecte, pues el nostre vot és que no.
Alcalde: En tot cas, ens quedem amb la segona frase. Passaríem al següent... per
tant, queda aprovat per 6 vots a favor i 4 en contra.
11. PRESA DE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA AL CÀRREC DE REGIDOR I DE
LES RESPECTIVES DELEGACIONS DEL SR. SERGI SAURÍ MARCHAN

1. “”””En data de 17 d’octubre de 2013 registre d’entrada núm. 2962 el
Regidor senyor Sergi Saurí Marchan, ha presentat la dimissió del seu càrrec
de Regidor de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac així com de les seves
delegacions per mor del seu càrrec.

2. En atenció a l’article 182 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny de
Règim Electoral General (LOREG).
Es proposa al Ple de l’Ajuntament que prengui el següent
ACORD
PRIMER
El Ple de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac pren coneixement de la renúncia com
a regidor de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, així com de les seves delegacions
del senyor Sergi Saurí Marchan.
SEGON
Sol.licitar a la Junta Electoral Central que nomeni i acrediti com a nou regidor del
grup municipal del PSC-PM al senyor Pere Claver Montells Llaberia com a
següent de la llista electoral.
TERCER
Donar trasllat del present acord a la Junta Electoral Central.
No obstant el Ple, amb el seu superior criteri, decidirà allò que cregui més oportú.
A Caldes d’Estrac, el 18 d’octubre de 2013”””””
Alcalde: Passaríem al següent punt, que seria la presa de coneixement de la
renúncia al càrrec de regidor i de les respectives delegacions del senyor Sergi Saurí
Marchan. En aquest cas, com que és una proposta del seu grup, té la paraula.
Miquel González: Bé, el company Sergi Saurí per motius personals i familiars,
sobretot laborals, perquè ha tingut ofertes de feina que ha hagut d’acceptar, ha
deixat el càrrec de regidor. Nosaltres tenim una nova organització del grup municipal,
podem fer l’entrega aquí mateix o hem de fer-ho per registre d’entrada? No, la
reorganització del nostre grup conforme el regidor ha marxat i tenim una altra
organització, i per tant, personalment des del grup, com a amic, com a regidor, exregidor, desitjar-li lo millor a en Sergi, i esperar que familiarment i laboralment li
funcioni com li ha funcionat fins ara i que es pugui dedicar més temps i que disfruti
de la vida fora de la política, que també hi ha vida fora de la política.
Alcalde: Sí, si un cas ja ho entrarem per registre. Bé, jo per part de l’equip de govern
li desitgem també, doncs, lamentem que no hagi pogut assistir, suposem que per
motius de feina, avui dia està molt complicat, cal donar prioritats, i la política, i
sobretot la política local treu moltes hores, i sobretot de la família i de la feina.
Esperem que els dos anys que ha passat doncs per la vida pública li hagi servit
d’una experiència que pugui aplicar en la vida privada i allà on sigui doncs,
escolta’m, que li vagi bé i el dia que ens veiem per aquí que ens puguem saludar.
La veritat és que sempre ha sigut una persona molt cordial i ha donat un tomb en el
seu grup municipal, en quant a cordialitat i tractament, amb contundència la que ha

fet falta sempre, evidentment. Esperem doncs que aquesta sintonia doncs es
mantingui.
Miquel González: Bueno, agrair les paraules també per la part dels regidors que
estem aquí i que també hem sigut part d’aquest canvi en el tarannà i tornar a desitjar
el millor per a en Sergi i per la família.
Alcalde: Molt bé, doncs es pren coneixement. No s’ha de votar.

12. MOCIÓ A FAVOR DEL MANTENIMENT DELS SERVEIS SOCIALS DE
PROXIMITAT
“””””La proposta de l’Avantprojecte de Llei de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració Local que el Govern de l’Estat vol dur a terme per reestructurar
l’administració municipal a nivell estatal és una mesura altament ideològica que busca
reduir a la mínima expressió l’estat del benestar i els serveis públics.
Es tracta d’una reestructuració que, sota l’excusa de racionalitzar l’estatut jurídic de
l’administració local i garantir-ne la sostenibilitat, a la pràctica deixarà sense
competències clau als consistoris i carregarà a les comunitats autònomes amb un volum
de feina insostenible. Si la llei es desenvolupa tal i com planteja l’avantprojecte, tots els
ajuntaments amb menys de 20.000 habitants només podran actuar en tasques tal com
subministrament d’aigua, gestió de residus o enllumenat públic. Qualsevol altre àmbit
del municipi passarà a ser gestionat per la CCAA corresponent.
A Catalunya els ajuntaments, que atenen des de la proximitat i des del localisme, amb
un coneixement actualitzat de la situació a cada municipi, només es veuran capacitats
per a fer un diagnòstic i remetre a la Generalitat les necessitats de la seva ciutadania.
En el cas de Serveis Socials, això és un cop mortal per als seus usuaris, ja que aquest
traspàs de competències podria comportar una burocratització ineficaç i feixuga del
procés d’atenció amb capacitat per donar resposta tan sols als casos més urgents, amb
persones en risc d’exclusió social.
Es tracta doncs d’una intervenció en les activitats dels Ajuntaments que posa traves a
la feina fins ara duta a terme i posa en perill l‘atenció a la ciutadania en els moments de
més necessitat. Aquest avantprojecte prioritza la contractació a empreses privades
abans que l’establiment o la continuïtat d’entitats públiques que a data d’avui treballen
per garantir els drets dels habitants de cada municipi. Burocratitzar els Serveis Socials
és condemnar a mort als seus usuaris, perquè la seva administració mecànica no pot
sinó conduir a un model assistencialista que no pari atenció a les necessitats concretes
de cada cas.
En l’actual realitat de patiment de sectors molt diversos i extensos de la ciutadania, posar
en perill el sistema de serveis socials de proximitat constitueix un atac frontal a la
garantia dels drets individuals i col.lectius aconseguits amb molts esforços durant l’etapa
democràtica i suposa un retorn a époques passades de precarietat social. Així mateix
estaríem posant en perill un model de convivència, benestar, cohesió social, participació
democràtica i qualitat de vida.
Per aquest motiu, en aquests moments que s’estan gestant els esborranys de reforma
de l’administració local, l’Ajuntament de Caldes d’Estrac mostra la seva preocupació per

les greus conseqüències que comportaria per a la dignitat de les persones, la
convivència cívica i la pau social, el desmantellament del model de serveis socials arrelat
al territori i al servei de les persones, especialment les més vulnerables. Així mateix
posem de manifest la importància dels Consells Comarcals com a òrgans gestors de la
prestació de serveis d’aquells municipis.
Per tot això, manifestem el nostre rebuig a l’avantprojecte de llei per a la racionalització
i sostenibilitat de l'Administració Local, i proposem un reforçament d’aquestes
competències municipals.
A l’empara d’allò que disposa 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 l’adopció dels següents:
ACORDS
PRIMER
Rebutjar aquest avantprojecte de llei, que vulnera l’Estatut de Catalunya i la Llei de
Serveis Socials.
SEGON
En cas que s’arribi a aplicar la modificació que planteja l’esmentat avantprojecte,
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac demana al Govern de la Generalitat que insti el Govern
espanyol i els legisladors estatals -i també els de Catalunya- a mantenir la continuïtat
del finançament de la part corresponent a l’Estat del Pla Concertat de Prestacions
Bàsiques de Serveis Socials per a les Corporacions Locals, assegurant el manteniment
i funcionament dels serveis socials de proximitat en els governs locals. La situació social
actual justifica la nostra exigència que, a més, respecta el principi de subsidiarietat
establert per la Unió Europea (article 5 del Tractat de la UE).
TERCER
Així mateix, en cas que a Catalunya no s’apliqués la proposta del Govern espanyol sinó
que s’apliqués la llei catalana, l’Ajuntament de Caldes d’Estrac insta el Govern de la
Generalitat a garantir el finançament i el model actual a fi de mantenir els serveis socials
de proximitat a tot el territori.
QUART
Exigir que les partides destinades a combatre la pobresa infantil sigui especialment
augmentades, donada la situació de risc en que es troben el 26,4 % dels menors de
setze anys.
CINQUÈ
Exigir que aquests serveis continuïn sent competència essencial dels ajuntaments, que
a la pràctica ha demostrat la seva bona feina basada en la proximitat.
SISÈ
Trametre aquesta moció al Govern de l’Estat, al Govern de la Generalitat de Catalunya,
a les associacions municipalistes (ACM i FMC) i al Col.legi Oficial de Treball Social de
Catalunya, el Col.legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya, el Col.legi Oficial
de Pedagogs de Catalunya, Col.legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya i el Col.legi de
Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya.
Tanmateix, el Ple de l’Ajuntament, amb superior criteri, acordarà el que consideri més
adient.

A Caldes d’Estrac, el 16 d’octubre de 2013”””””

Alcalde: La primera moció, que és la moció a favor del manteniment dels serveis
socials de proximitat, la llegiria el portaveu.
Àngel Rusiñol: Bona nit, moció conjunta, m’han dit, finalment, eh?
Proposta conjunta, a proposta de l’ACM, mai millor dit, no sé si volen que la llegeixi
totalment o faig una breu... els acords directament, val. Molt bé, doncs sí, val. En sí
és un avantprojecte...
Alcalde: Perdó, perquè el públic n’estigui assabentat, es penjarà a la web perquè la
puguin llegir qui hi estigui interessat, perquè és bastant llarga
Àngel Rusiñol: Sí, és bastant llarga però en fi és un avantprojecte que escapça de
soca-arrel tota aquesta vinculació que hi ha des de l’Ajuntament cap a aquells que
necessiten dels serveis socials, eh? Aquest vincle de proximitat. Els acords diuen el
següent:
Primer
Rebutjar aquest avantprojecte de llei, que vulnera l’Estatut de Catalunya i la Llei de
Serveis Socials.
Segon
En cas que s’arribi a aplicar la modificació que planteja l’esmentat avantprojecte,
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac demana al Govern de la Generalitat que insti el
Govern espanyol i els legisladors estatals -i també els de Catalunya- a mantenir la
continuïtat del finançament de la part corresponent a l’Estat del Pla Concertat de
Prestacions Bàsiques de Serveis Socials per a les Corporacions Locals, assegurant
el manteniment i funcionament dels serveis socials de proximitat en els governs
locals. La situació social actual justifica la nostra exigència que, a més, respecta el
principi de subsidiarietat establert per la Unió Europea (article 5 del Tractat de la
UE).
Tercer
Així mateix, en cas que a Catalunya no s’apliqués la proposta del Govern espanyol
sinó que s’apliqués la llei catalana, l’Ajuntament de Caldes d’Estrac insta el Govern
de la Generalitat a garantir el finançament i el model actual a fi de mantenir els
serveis socials de proximitat a tot el territori.
Quart
Exigir que les partides destinades a combatre la pobresa infantil sigui especialment
augmentades, donada la situació de risc en que es troben, que és el 26,4 % dels
menors de setze anys.
Cinquè

Exigir que aquests serveis continuïn sent competència essencial dels ajuntaments,
que a la pràctica ha demostrat la seva bona feina basada en la proximitat.
Sisè i darrer
Trametre aquesta moció al Govern de l’Estat, al Govern de la Generalitat
Catalunya, a les associacions municipalistes (ACM i FMC) i al Col·legi Oficial
Treball Social de Catalunya, el Col·legi d’Educadores i Educadors Socials
Catalunya, el Col·legi Oficial de Pedagogs de Catalunya, Col·legi Oficial
Psicòlegs de Catalunya i el Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya.

de
de
de
de

Gràcies.
Alcalde: Té la paraula
Àngels Massísimo: Bé, el nostre vot serà, com no pot ser d’altra manera, afirmatiu,
amb una precisió, que és que des d’ara ens posem com a deures redactar una
proposta que poguéssim vehicular de forma unitària entre els dos grups municipals.
Aquesta ens sembla bé, però hi ha algunes coses que creiem que són millorables i
que, si vostès volen, doncs en el pròxim Ple o on sigui oportú, l’extraordinari o
l’ordinari, podríem mirar a veure si podem signar una moció conjunta. La idea seria
aquesta, perquè evidentment, a veure, la filosofia de fons que inspira això és
evidentment indiscutible.
Alcalde: Molt bé, doncs acceptem la seva proposta, si els hi sembla doncs, si vostès
mateixos volen fer la proposta, ens asseiem i la discutim. Bàsicament, per resumir,
es tracta de que la nova Llei de Racionalització de l’Administració Local que està
preparant el Govern de l’estat, acaba dictaminant doncs que els serveis socials de
proximitat, els que tenim en els municipis, acabin concentrant-se només en aquells
municipis que són majors de 20.000 habitants, deixant desemparats tota la resta de
municipis. No oblidem que a Catalunya, pràcticament el 80% són menors de 20.000
habitants i llavors, concentrar-ho tot doncs en consells comarcals o diputacions, en
tot cas parla de diputacions, perquè els consells comarcals no els té contemplats
l’ARSAL, doncs creiem que és una bestiesa enorme i la qual s’ha de combatre sigui
com sigui. Entenem doncs que queda aprovada per unanimitat aquesta moció.

13. APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE CALDES D’ESTRAC A LA
DECLARACIÓ UNIVERSAL SOBRE ELS ARXIUS
Alcalde: Passem al següent punt de l’ordre del dia que seria l’aprovació de l’adhesió de
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac a la Declaració Universal sobre els Arxius. Té la paraula
la regidora. És una adhesió conjunta, eh? Una proposta conjunta d’adhesió de
l’Ajuntament, que l’Ajuntament som tots. Té la paraula la regidora de Cultura.
Roser Alsina: Passo a llegir els acords, també. Com ha dit l’alcalde, és l’aprovació de
l’adhesió de l’Ajuntament a la Declaració Universal sobre els Arxius.
ACORDEM

Primer
Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac a la Declaració Universal sobre
els Arxius elaborada i aprovada pel Consell Internacional d’Arxius i reconeguda com a
pròpia de la UNESCO, el text de la qual es transcriu a continuació:
Declaració Universal sobre els arxius.
“Els arxius registren decisions, accions i memòria. Constitueixen un patrimoni únic i
insubstituïble que es transmet de generació en generació. Els documents són gestionats
des del seu origen amb la finalitat de preservar-ne el valor i el significat. Són fonts fiables
d’informació que garanteixen la seguretat i la transparència de les actuacions
administratives de les organitzacions. Els arxius juguen un paper essencial en el
desenvolupament de la societat i contribueixen a la constitució i salvaguarda de la
memòria individual i col·lectiva. L’accés lliure als arxius enriqueix el nostre coneixement
de la societat, promou la democràcia, protegeix els drets de la ciutadania i millora la
qualitat de vida. Per això nosaltres reconeixem:
 El caràcter únic dels arxius com a testimoni i reflex de l‘evolució de les societats;
 El caràcter essencial dels arxius per a garantir una gestió eficaç, responsable i
transparent, per a protegir els drets de la ciutadania, per a l’establiment de la
memòria individual i col·lectiva, per a la comprensió del passat, de la documentació
del present i l’orientació d’actuacions futures;
 La diversitat dels arxius permet deixar constància del conjunt d’activitats de la
humanitat;
 La multiplicitat de suports en els qual han estat creats els documents, ja sigui en
paper, l’electrònic, l’audiovisual i d’altres de qualsevol naturalesa;
 El paper dels arxivers els quals, com a professionals qualificats, amb formació inicial
i continuada, serveixen a la societat en la mesura que garanteixen el procés de
creació de documents, els seleccionen i les conserven per a al seu ús.
 La responsabilitat de tots –ciutadans, administradors i càrrecs públics, propietaris i
custodis d’arxius públics i privats, i arxivers i altres professionals dels camp de la
informació- en la gestió dels arxius.
Per tant hem decidit treballar conjuntament per tal que:







S’adoptin i es reforcin polítiques i lleis apropiades en matèria d’arxius;
La gestió dels arxius sigui valorada i exercida plenament en el si de tots els
organismes, públics o privats, els quals generen i fan servir els documents en el
transcurs de les seves activitats;
Es dotin els arxius amb els recursos adequats que n’assegurin la correcta
administració, amb previsió de contractació de professionals degudament formats;
Els arxius siguin gestionats i preservats en les condicions que assegurin a la seva
autenticitat, la seva fiabilitat, la seva integritat i el seu ús;
Els arxius siguin accessibles a tothom, però respectant les lleis pertinents i els drets
de les persones, dels creadors, dels propietaris i dels usuaris;
Els arxius siguin utilitzats per a promoure l’exercici responsable de la ciutadania”

Segon
Facultar el Sr. Alcalde per signar tota aquella documentació que sigui necessària
Tercer

Comunicar el present acord al Parlament de Catalunya, a la Generalitat de Catalunya,
a les Diputacions de Girona, Lleida i Tarragona, a l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya, al Síndic de Greuges, a
l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya (AAC), al Consell
Internacional d’Arxius (ICA) i a la UNESCO.
Volem, vull aprofitar, en nom de l’equip de govern, ja que aprovem aquesta moció, per
donar les gràcies públicament als voluntaris que treballen a l’arxiu municipal del
municipi.
Alcalde: Se’ls hi dóna les gràcies, que és una tasca ingent, de veritat, i que la fan amb
passió i amb ganes doncs de constructiva de preservar la nostra memòria històrica. Té
la paraula.
Àngels Massísimo: Sí, suposo que la declaració s’acaba incloent els segons punts, és
que no he trobat les cometes. Sí la Declaració Universal sobre els Arxius, cometes, els
arxius registren decisions, accions i memòria... passo a la pàgina següent... per tant
hem decidit treballar conjuntament... etc. els que han decidit treballar conjuntament són
la Comissió de la UNESCO
Roser Alsina: Exacte.
Àngels Massísimo: Vale, d’acord, o sigui que això aniria fins aquí, d’acord. Doncs com
tampoc pot ser d’altra manera, estem d’acord el nostre vot serà favorable, però sí que
demanaríem, a veure, dues coses, que suposo que vostès ja s’han plantejat, suposem
que ja s’han adonat prou de la càrrega de responsabilitats que comporta adherir-se a
aquesta Declaració, perquè les declaracions aquestes la idea és que realment generin
una sèrie d’activitats en les institucions que tenen els seus arxius. Jo també a títol
personal, com no pot ser d’altra manera i penso que també la resta del grup municipal,
sense cap problema ens adherim amb la felicitació a les dues persones que
fonamentalment porten aquest tema, però recordar que una organització no viu només
de voluntaris, i que si es signen aquestes coses, doncs caldria pensar en la gestió, en
dotar els recursos, amb una sèrie de punts que aquí queden reflectits, i que per això ho
preguntava, si era la UNESCO la que ho deia o eren vostès. És la UNESCO, doncs aquí
comença una feina per fer important. El vot serà positiu.
Alcalde: Doncs aprofitant les seves paraules, m’agradaria arrencar un compromís dels
dos grups municipals doncs per dotar pressupostàriament cada any una partida, major
o menor quantia segons les necessitats, bàsicament doncs per poder dotar d’inici d’un
arxiu municipal, encara que sigui provisional, és a dir, començar a buscar un indret, un
espai onta puguem concentrar tots aquests recursos, onta la gent de Caldes pugui fer
les seves donacions, onta la gent de Caldes se senti a gust doncs per fer recerca, i s’hi
senti confiat en què hi ha un, bé, algú que ho està vetllant i no tan sols és un punt on
s’apilona papers.
Àngels Massísimo: Estem d’acord, ho parlarem amb tranquil·litat.

Alcalde: Perfecte. Doncs queda aprovada l’adhesió, esperem que el proper Ple aquesta
tranquil·litat (dic el proper Ple, perquè com que aprovarem els pressupostos doncs allà
reflectirem precisament aquests compromisos).

14. Móció de Suport al Correllengua 2013
Passaríem al punt de mocions. Hi ha 3 mocions, perdó, dos mocions i una adhesió.
La darrera moció, el Correllengua, en principi la retiraríem, bàsicament doncs
perquè ja hem fet una sèrie d’accions que, és a dir, vénen a xocar una mica amb el
que s’està realitzant, eh? Si hi estan d’acord o la volen... una consulta, perdó.
Sí, si hi estan d’acord, la retiraríem del punt.

Alcalde: D’acord, doncs en principi no hi ha més mocions, de preguntes per escrit no
se n’han presentat, si en tenen alguna verbal i la podem respondre els hi respondre, i si
no, en prendrem nota.

15. Precs i Preguntes
Miquel González: Bueno, més que preguntes, tenim uns precs, primer, hem vist, bueno
hem vist durant un temps, va vindre el president Maragall, l’altre dia va vindre el delegat
de govern de la Generalitat a Caldetes, hi ha unes visites institucionals que
personalment, ens agradaria que estiguéssim informats, una altra cosa és que després
decidim si es pot estar o no es pot estar, si es pot anar o quina serà l’actuació del nostre
grup municipal, però que ens enterem per la pàgina web que ha vingut un càrrec
institucional i la oposició no estigui, em sembla que pocs ajuntaments passen coses
d’aquestes, i per tant ens agradaria que quan, a més a més aquest Ple, bueno, aquest
Ajuntament té aprovat, aquest Ple s’ha d’aprovar un tema de protocols i de moltíssimes
coses, i pensem que quan ve un càrrec institucional lo més normal és cridar a la oposició
i no enterar-nos per la premsa.
Alcalde: Doncs en prenem nota, sí que li he de dir que la visita del president Maragall
no va ser programada, eh? Simplement doncs que se’ns va trucar doncs que assistia a
nivell particular i vam voler tenir la deferència de poder-lo rebre. L’altre sí que és cert
que ho sabíem amb temps, eh? Per tant, en prenem nota i així serà.
Miquel González: De la mateixa manera que hi ha coses negatives, sí que informar que
el moviment de contenidors sí que es va fer i es va fer ràpid, vull dir que no hi va haver
cap problema amb el moviment de contenidors de la Riera 76 al carrer del Molí, no hi va
haver cap problema, pensem que no ha hagut cap veí ni cap queixa més, vull dir que
això sí que ha sigut una cosa que hem de dir-ho, i voldríem demanar un prec, que és
demanar al secretari un informe de com està la situació del magatzem de la brigada.
Creiem que hi ha... s’estan tancant finestres amb planxa, bueno, s’estan fent coses, no
coses, que s’està tapant... és una obra que està aturada fa moltíssim de temps...
Alcalde: Home, aturada no, ja està reimpresa, es va reemprendre...
Miquel González: Bueno, demanem l’informe a secretaria per saber com està el
magatzem de la brigada...

Alcalde: Si li sembla, organitzem una visita tècnica amb tots els regidors que hi vulguin
assistir-hi, perquè al cap i a la fi s’estan posant tots els tancaments que estaven previstos
en el projecte. Tot el que s’està col·locant i s’està posant és el que estava previst en el
projecte, eh? Però bueno, si vol una visita tècnica, pràcticament està a punt de finalitzar
l’obra, doncs a través de secretaria es coordina i ...
Miquel González: Acceptem tranquil·lament la visita, no hi ha cap problema, però
demanem aquest informe, volem saber en quina situació està i quina situació ha passat,
vull dir que més o menys és això, a més a més hem vist reforçar línia elèctrica, coses
que, per lo que ens diuen els veïns, vostè va quedar en que sortirien no surten, per tant,
que a la visita ja sortiran, eh? Ja li direm: “escolti, ens han dit que això, havia un
compromís que això no estaria i això està...” vull dir que en la visita ja ho farem, no hi
ha problema.
I el segon és si podem demanar un informe a secretaria sobre el nivell de compliment
de les normatives, tant de contracte de..., com la situació econòmica en la qual estan
els xiringuitos de... tant de la platja com del parc Maragall
Àngels Massísimo: ... i del nivell de compliment...
Miquel González: Si estan complint, si no estan complint tota aquest normativa i en
quina situació econòmica estan tots
Alcalde: Cap problema
Àngels Massísimo: Això ens ho passaran o...
Miquel González: I ja és un tema personal, eh?
Alcalde: Perdoni, de totes maneres, els informes aquests, jo els hi pregaria que els
fessin petició per escrit, exactament del què, perquè de vegades, les coses que es diuen,
pot portar confusions
Miquel González: I ara un tema personal, eh? A l’entrada hi ha una bandera estelada
que ha sigut...
Alcalde: A l’entrada de on?
Miquel González: ... de Caldetes, una bandera estelada pintada en una paret que ha
sigut tota tacada de pintura, jo d’entrada ho condemno, eh? no, no no...
Alcalde: Ha estat tacada de pintura?
Miquel González: Sí, estava pintada i han tirat globus negres o jo què sé, no?
Àngels Massísimo: Ah, si?

Miquel González: Sí, d’entrada, això ho condemno, eh? jo no sóc gaire de banderes ni
tot això. A nosaltres ens agradaria saber, personalment a mi m’agradaria saber si en
aquella paret es pot pintar o no es pot pintar, i segona, si es pot pintar, si es pot pintar
una bandera republicana, per exemple, o a quins, on ens movem?
Alcalde: És que em sembla que aquella paret no és municipal, i llavons, com que no és
municipal, és de RENFE, doncs diguéssim, què vol que li digui, he, he, he, he...
Miquel González: Es pot fer lo que un vulgui, no?
Alcalde: Home, lo que un vulgui... mentres... lo que no es pot és posar insults, això
aquestes coses, i com a mínim, lo que es posi, si vostè vol anar a pintar alguna cosa, jo
li pregaria doncs que ho fes amb respecte doncs a... sí,
Miquel González: No, no, primer hi ha un tema per dir això, no? que s’havia atacat una
pintada, no m’agradaria ni aquesta ni que s’ataqués la pintada que hi ha aquí davant de
l’Ajuntament de la..., de lo de l’aigua termal, no m’agrada això, per tant, si hi ha algú que
la va fer, doncs que ho arregli, i segona, penso que si allò és de RENFE i d’això, pues
bueno, nosaltres ens enterem, mirarem si podem pintar algo, no?
Alcalde: Home, no em pinti ara un logo del PSC perquè semblarà allò... he, he..
Bé, doncs en principi si no hi ha més preguntes, i precs i d’aquestes cosetes, com que
és ple ordinari, es dóna pas al públic si algú té alguna pregunta... no? Doncs donem per
finalitzat aquest Ple, bona nit i bon àpat, i bona castanyada!
Quan són les 21:00h l’Alcalde aixeca la sessió.

