
 

ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT EN 

DATA 27 DE GENER DEL 2014  

 

Identificació de la sessió 

Núm.: 01 

Caràcter: Ordinària  

Data: 27 de gener del 2014  

Horari: 20h 03’ – 20h 59’ 

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) 

Sr. José Ramón Riesco Alvarez (PSC) 

Sr. Joan Andreu Baró Viaplana (PSC) 

Pere Claver Montells (PSC) 

 

Presenta excuses: 

Àngels Massísimo (PSC) 

 

Secretari: 

Sr. Òscar Campos Planes 

 

 

1. RATIFICACIÓ DELS DECRETS D’ALCALDIA DEL NÚM. 534 AL 628 DE 2013, I 
DE L’1 AL 16 DE 2014 
 
Alcalde: Bona tarda a tothom, comencem el Ple ordinari del dia d’avui, 27 de gener de 

2014. Disculpem la regidora Àngels Massísimo, per motius personals no ha pogut 

assistir. Començaríem amb la ratificació dels decrets d’alcaldia que van del 534 al 628 

del 2013 i de l’1 al número 16 del 2014 

 

Miquel González: Sí, els ratifiquem 

 

Alcalde: Molt bé, queden ratificats per unanimitat.  

 
2. DESPATX D’ALCALDIA  
 
Alcalde: Passaríem als despatxos d’alcaldia. N’hi ha tres, un dóna compte dels fets 

ocorreguts a l’Escola bressol no fa pas massa, en què hi va haver-hi un robatori d’una 

part de la canonada del gas que abastia la caldera de l’Escola bressol, i gràcies a la 

sang freda del personal de l’Escola bressol i la ràpida actuació dels bombers i la brigada 

municipal, així com de la policia, doncs es va poder evitar una desgràcia. Va haver-hi 



 

una evacuació tant de l’Escola bressol, que es van dirigir cap a aquesta Sala, com de 

l’Escola de primària, que es van dirigir, segons els plans d’evacuació, cap al poliesportiu, 

i al cap de 2 hores i mitja, tot ja estava enllestit, arreglat, i la canonada es va reposar en 

menys d’un dia. Per tant, hem d’agrair sobretot les assistències que vàrem tindre, tant 

dels professorats de les dues escoles, repeteixo, com dels treballadors municipals. 

El segon punt a donar compte seria, també relacionat amb ensenyament, que el Pla únic 

d’Obres i Serveis de Catalunya ha assignat a l’Ajuntament de Caldes, per tant, al 

municipi de Caldes, 500.000€ per arranjaments de l’Escola. Aquests 500.000€, que es 

complementaran amb 120  del Departament d’Ensenyament, i 4.000 que hi posarà 

l’Ajuntament de Caldes, farà un total de 624.000€ que serviran doncs per arranjar en 

profunditat tota la façana de l’escola, tots els elements de seguretat que pugui tenir en 

deficiència en aquests moments, així com el sota-sostre, el fals sostre de les 3 plantes, 

també dels lavabos i arranjaments a tot l’entorn del pati interior. Esperem en breu poder 

tindre l’assignació definitiva, ja que està en exposició pública aquesta assignació de 

500.000€, anualitat 2016, per tant s’ha fet una al·legació perquè pugui ser per al 2014, 

sembla que no hi haurà cap inconvenient, i poder signar el conveni amb el Departament 

d’Ensenyament dels 120 restants, a fi doncs que si tot va com ha d’anar, a finals del 

mes de febrer, podríem ja licitar el projecte i poder endegar les obres en acabar el curs 

escolar, que seria al mes de juny. Té alguna cosa a dir? 

 

Miquel González: Bé, el nostre grup estem molt d’acord amb aquesta inversió, lo que 

sí que voldríem és, ja que estem en exposició pública que no s’aturi, i que a l’estiu si les 

120.000 del Departament d’Ensenyament no han arribat, pues que es faci, s’intenti 

treure un concurs per poder-se... parteixi la inversió en 100.000, més 120.000, més 

4.000, la qüestió és que aquest estiu poder fer una inversió forta, i si s’ha de fer en dos 

vegades, millor fer una inversió en dos vegades que no tindre aturats de vegades per 

papeleo administratiu i tot això inversions d’aquest pes, i més d’importància política com 

té aquesta. Per tant, per nosaltres estem molt d’acord amb aquesta inversió, i només 

demanar això, que quan es tingui les partides es parteixi com s’hagi de partir per poguer 

a l’estiu fer la primera inversió la que sigui, si ve primer  la del Departament, o vingui 

primer la del PUOSC, però que no es pari per qualsevol tipu de tema administratiu. 

 

Alcalde: Molt bé, així es farà i òbviament n’estaran al tanto perquè anirem informant 

puntualment.  

 

I el tercer tema ja és més lúdic, és el fet que les 3 Viles, la redacció de Les 3 Viles ens 

ha fet arribar una litografia, doncs bàsicament perquè en puguem donar compte al Ple, 

celebrant el seu 25è aniversari, eh? per tant, quedarà exposat doncs en el fons 

municipal, així com uns imants que repartirem després. Sí que val la pena dir doncs que 

la revista 3 Viles, durant molt de temps ha estat un mitjà d’informació, segueix sent un 

mitjà d’informació en el qual molts vilatans de Caldes doncs el tenen com a referència, i 

esperem que així duri doncs uns altres 25 anys.   

En principi, no hi hauria res més en despatxos d’Alcaldia. 
 
 
3. PRESA DE POSSESSIÓ DEL NOU REGIDOR DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC  
 
Alcalde: Passaríem al següent punt de l’ordre del dia, que seria la presa de possessió 
del nou regidor del grup municipal del PSC. Llavors, aquí tenim les credencials del 



 

senyor Pere Claver Montells. Si vol acostar-se, i així farem la prometença o el jurament. 
Jura o promet, per la seva consciència  i honor complir fidelment les obligacions del 
càrrec de regidor de l’Excel·lentíssim Ajuntament de Caldes d’Estrac, amb lleialtat al rei, 
i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’estat?  

 

Pere Claver Montells: Sí, ho prometo.  

 

Alcalde: Molt bé, doncs ja pot prendre possessió com a regidor amb ple dret d’aquest 
Consistori. Moltes gràcies. [aplaudiments]. Si vol dir dues paraules... no cal? Molt bé. El 
senyor regidor ja és veterà en aquest Consistori, no és la primera vegada, i per tant, ja 
coneix el funcionament. Moltes gràcies, esperem doncs que tingui un profitós, una 
profitosa estada amb tots nosaltres.  
 
4. MODIFICACIÓ DE CÀRRECS EN EL CONSORCI DE VILES TERMALS DE 
CATALUNYA  
 
 

“””” 

1. El Ple extraordinari de data 27 de desembre de 2011 va nomenar els càrrecs 
que formen part de l’administració actual del Consorci de Viles Termals i que 
es mantindran fins a la fi de la present legislatura. 
 

2. Per motius de reorganització administrativa es fa necessari procedir a realitzar 
un canvi en l’aparell administratiu del consorci. 
 

3. Atés que el nomenament d’aquests càrrecs és materia de Ple es proposa al 
Ple de la corporació prendre el següent 

 
 
ACORD 
 
PRIMER 
Deixar sense efecte el punt primer de l’acord pres pel Ple extraordinari de data 
27 de desembre de 2011 pel que es va procedir a nomenar secretari del Consorci 
de Viles Termals de Catalunya al Sr. Luis Fernando Martínez-Zurita Lacalle. 
 
SEGON 
Nomenar secretari del Consorci de Viles Termals de Catalunya al Sr. Oscar 
Campos i Planes, amb tots els drets i deures que l’hi corresponguin. 
 
TERCER 
Notificar el present acord a la resta de municipis que formen part del Consorci 
de Viles Termals de Catalunya. 
 
 
Tanmateix, el Ple, amb superior criteri, acordarà el que consideri més adient.  
 
A Caldes d’Estrac, el 23 de gener de 2014”””” 
 
 



 

Alcalde: Següent punt de l’ordre del dia seria la modificació de càrrecs en el Consorci 
de Viles Termals de Catalunya. Simplement doncs és el fet de que com que Caldes 
ostenta la presidència del Consorci, i en base doncs als seus estatuts, la presidència 
aporta, evidentment apart del president, és clar, aporta la seu, el secretari i els tècnics 
corresponents, doncs per un motiu de regularització interna per part de l’Ajuntament de 
Caldes, es canvia el secretari. Fins ara era el senyor Luís Fernando Martínez Zurita, i 
ara passaria a ser el senyor Òscar Campos. En principi no té res més que fer que és un 
simple tràmit. Es sotmet a votació. 
 
Miquel González: Estem d’acord 
 
Alcalde: Molt bé, doncs queda aprovat per unanimitat 
 
 
5. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE LOCALRET  
 

“””””Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci local Localret en el que 

l’Ajuntament de Caldes d’Estrac en forma part com a ens consorciat. 

 
Vist que l’Assemblea general del Consorci LOCALRET, en sessió de 23 de novembre 
de 2013 va adoptar, entre d’altres, els acords següents: 
 
“Primer.- Aprovar inicialment, i en el cas que no es presentin reclamacions ni 
al•legacions, definitivament la modificació dels estatuts del Consorci Localret, d’acord 
amb la redacció donada en el text refós que s’adjunta. 
  
Segon.- Notificar a tots els membres associats l’acord inicial de modificació dels estatuts 
i donar-los un termini d’un mes comptador des de la recepció de la notificació perquè 
presentin, en el seu cas, les esmenes que estimin convenients, amb el benentès que si 
no se’n presentessin, es donaria per aprovat definitivament l’acord un cop transcorregut 
l’esmentat termini. 
 
Tercer.- Disposar el sotmetiment de l’acord esmentat al tràmit d’informació pública, 
mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el 
termini establert a l’article 160.1, en relació a l’article 313.3 del Decret 179/1995, de 13 
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, a 
efectes d’efectuar, en el seu cas, les al•legacions i les esmenes corresponents”. 
 
Vist que la proposta de modificació dels Estatuts es basa en els següents criteris: 
 

1. Possibilitar la integració en el Consorci Localret  de les entitats  locals 
catalanes de caràcter territorial, de manera que el Consorci quedaria integrat 
per: 

• Municipis catalans que han expressat la seva voluntat d'integrar-se en el 
Consorci. 
• Entitats locals catalanes de caràcter territorial que hagin expressat la seva 
voluntat d'integrar-se en  el Consorci. En aquest sentit podran formar part del 
Consorci: les Diputacions Provincials catalanes, els Consell Comarcals i l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. 
• L'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, 
segons el règim actual. 

 
2. Actualització dels objectius i finalitats de consorci: sense modificar la 
finalitat i àmbit material d’actuació de Localret, que continua ubicat en el camp 



 

de les comunicacions electròniques, les noves tecnologies i l’administració 
electrònica, s’aprofita la modificació estatutària per actualitzar moltes de les 
tasques que s’estan desenvolupant.  
 
3. Òrgans de govern: la possible integració de noves entitats locals de 
caràcter territorial en el termes que s’ha indicat anteriorment, obliga a 
modificar la composició dels òrgans de govern del Consorci, per tal de que 
totes les entitats que el puguin integrar tinguin representació en els òrgans de 
govern. 
 
4. Correccions i adequacions legals: s’aprofita la modificació estatutària per 
corregir algunes qüestions d’ordre tècnic i adequar els estatuts a les darreres 
modificacions normatives. 

 
 
Atès que examinades les modificacions dels estatuts proposades, les mateixes s’ajusten 
al que disposa el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, el 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, la Llei 
26/2010,3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 
de Catalunya, i la resta de disposicions legals aplicables als Consorcis. 
 
Atès que l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu 
que la modificació dels estatuts del Consorci, amb l’acord previ del seu òrgan de govern, 
ha de ser ratificada pels ens consorciats i acordada amb les mateixes formalitats que 
per a la seva aprovació. 
 
Atès que l’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu 
que els acords per aprovar i modificar els estatuts del Consorci s’han d’adoptar amb el 
vot de la majoria absoluta de membres de la corporació. 
 
Atès que l’acord de ratificació, juntament amb la modificació dels estatuts proposada 
s’ha de sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant anunci en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
És per tot això que, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides, proposo al 
Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
 
A C O R D S  
 
PRIMER.- Aprovar la proposta de modificació  dels Estatuts del Consorci local Localret, 
acordada per l’Assemblea General del mateix en sessió plenària de 23 de novembre de 
2013, segons consta a l’expedient administratiu. 
 
SEGON.- Donar trasllat del precedent acord al Consorci local Localret per al seu 
coneixement i efectes escaients. 
 
No obstant això, el Ple de la corporació amb el seu superior criteri acordarà allò que 
cregui més oportú. 
 
A Caldes d’Estrac, el 23 de gener de 2014””””” 

 

 



 

Alcalde: El següent punt de l’ordre del dia seria l’aprovació de la modificació dels 
estatuts de Localret. Té la paraula el regidor de serveis. 
 
Marcos Blázquez: Hola, buenas tardes. Es un acuerdo de modificación de los estatutos 
del consorcio de Localret, que lo que se trata principalmente es dar cabida a todos los 
organismos en Catalunya, como puede ser el Consejo Comarcal, Diputación Provincial, 
la Asociación Catalana de Municipios, que no estaban metidos antes en la organización 
de Localret y con esto se amplían los estatutos para poder entrar. Es ni más ni menos 
que esto. 
 
Alcalde: Molt bé, té la paraula 
 
Joan Andreu Baró: Estem d’acord 
 
Alcalde: Més que res pels que ens escolten, tots aquests estatuts que anem modificant, 
o sigui, qualsevol consorci o associació en la que ens trobem adherits, com que en 
formem part, és obligació que cadascun dels membres modifiqui en els seus plenaris 
les modificacions que es vagin produint dels estatuts, simplement el que fem és 
prendre’n consideració. Queda aprovat per unanimitat. 
 
 
6. APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA 22  
 
“””” 

1. És voluntat d’aquest Ajuntament potenciar l’ús de la deixalleria. 
 

2. Amb l’actual redactat es fa difícil poder accedir a les bonificacions 
previstes en l’ordenança. Per aquesta raó s’ha intentat trobar un nova 
formula que faciliti l’accés a les bonificacions i que aposti clarament per 
l’ús de la deixalleria. 

 
3. El procés de modificació de les ordenances està recollit en els articles 15 

a 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el 
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

 
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 régim local de 
Catalunya. 
 
Es proposa el Ple de la corporació de prendre el següent  
 
ACORD 
 
PRIMER 
Deixar sense efecte l’actual redactat de l’Ordenança nº22 ‘taxa per recollida, 
tractament i eliminació d’escombreries i altres residus urbans’ pel que fa al seu 
article 5 ‘beneficis fiscals’ epígraf 5. 
 
SEGON 
Aprovar inicialment el nou redactat de l’article 5 Beneficis Fiscals epígraf 5 de 
l’Ordenança nº 22 ‘Taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombreries i 
altres residus urbans’, el qual queda de la següent manera: 



 

 
“Gaudiran d’una bonificació fiscal els subjectes passius que, durant l’any natural 
(1 de gener a 31 de desembre) anterior hagin utilitzat, mitjançant la presentació 
de la tarja facilitada a l’efecte, la deixalleria municipal de Sant Andreu de 
Llavaneres i la deixalleria mòbil. 
 
Per a l’aplicació d’aquesta bonificació, el concessionari de servei de deixalleria 
facilitarà a l’Ajuntament, durant el mes de gener de cada any, una relació 
comprensiva de tots el ciutadans de Caldes d’Estrac que hagin utilitzat els 
esmentats serveis, amb indicació del nombre d’utilitzacions efectuades durant 
l’any anterior. 
 
Les bonificacions a aplicar, sobre la quotra tributària, seran les següents: 
De 0 a 5 utilitzacions anuals 0% 
De 5 a 10 utilitzacions anuals 5% 
De 10 a 15 utilitzacions anuals 10% 
De 15 a 20 utilitzacions anuals 15% 
A partir de 25 utilitzacions anuals 25%” 

 
Les bonificacions regulades anteriorment seran efectives de forma automàtica 
per a l’exercici posterior en què s’han utilitzat els serveis. 
 
TERCER 
Publicar el present acord al BOPB per un termini de 30 dies per tal que les 
persones interessades puguin presentar les al.legacions que creguin oportunes, 
passat aquest termini sense que s’hagin produït al.legacions el present acord 
esdevindrà aprovat definitivament. 
 
QUART 
Donar trasllat del present acord al BOPB per a la seva publicació. 
 
 
Tanmateix, el Ple, amb superior criteri, acordarà el que consideri més oportú.  
 
A Caldes d’Estrac, el 23 de gener de 2014””””” 
 
Alcalde: Següent punt de l’ordre del dia, aprovació inicial de la modificació de 
l’ordenança número 22, que és la recollida d’escombraries, que introduïm uns canvis en 
les bonificacions de la deixalleria. Té la paraula el regidor de serveis   
 
Marcos Blázquez: Es voluntad de este Ayuntamiento de potenciar el uso de la 
deixalleria, tanto móvil, como la fija que hay en Llavaneras, y por lo tanto se producen 
unas bonificaciones en el recibo de la basura, todas aquellas utilizaciones que vayan 
teniendo y va progresivamente, de 0 a 5 tiene no más que un 0% de bonificación, y 
luego se va incrementando de 5 en 5 las bonificaciones, llegando hasta un 25% en 
aquellas 25 utilizaciones de la deixalleria. La deixalleria fija nos dará una relación a final 
de año de las utilizaciones que hayan tenido todos los usuarios, y se podrá descontar 
en el recibo de la basura.    
 
Alcalde: Molt bé, tenen la paraula 
 
 



 

Joan Andreu Baró: Molt bé, nosaltres en el tema de la deixalleria, amb tal de fomentar 
el tema del reciclatge, estem totalment d’acord. 
 
Alcalde: Molt bé, doncs queda aprovada per unanimitat. 
 
7. APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST QUE HAURÀ DE REGIR DURANT 
L’EXERCICI 2014  
 

“”””” 
1. Ha estat elaborat al pressupost les bases d’execució, la plantilla pressupostària i el 

pressupost de l’EPEL que hauran de regir durant l’exercici 2014. 
 

2. Aquesta tasca s’ha realitzat a l’empara d’allò que disposen els articles 21.1. f), 90 i 
112 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les Bases del Règim Local. Articles 
162 a 171 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 

3. L’aprovació inicial és matèria del Ple municipal. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació que prengui el següent 
 
ACORD 
 
PRIMER  
Aprovar inicialment el Pressupost General d’aquesta Corporació per a l’exercici 2014, 
així també aprovar les Bases d’Execució i el pressupost de l’EPEL que forma part 
integral del Pressupost General. 
 
RESUM PER CAPÍTOLS D’INGRESSOS 
 

CAPÍTOLS D E N O M I N A C I Ó E U R O S 

 A) OPERACIONS CORRENTS 

 

 

I Impostos directes 1.882.000,00 

II Impostos indirectes 10.000,00 

III Taxes i altres ingressos 812.900,00 

IV Transferències corrents 736.800,00 

V Ingressos patrimonials 299.000,00 

 
B) OPERACIONS DE CAPITAL 

 

 

VI Alienació d’inversions reals 394.000,00 

VII Transferències de capital 0,00 

VIII Actius financers 0,00 

IX Passius financers 0,00 



 

   

 TOTAL . . . . . 4.134.700,00 

 

RESUM PER CAPÍTOLS DE DESPESES  

CAPÍTOLS D E N O M I N A C I Ó E U R O S 

 A) OPERACIONS CORRENTS 

 

 

I Despeses de personal 1.609.000,00 

II Despeses en béns corrents i serveis 1.624.750,00 

III Despeses financeres 107.900,00 

IV Transferències 156.650,00 

 
B) OPERACIONS DE CAPITAL 

 

 

VI Inversions reals 394.000,00 

VII Transferències de capital 0,00 

VIII Actius financers 0,00 

IX Passius financers 242.400,00 

   

 TOTAL . . . . . 4.134.700,00 

 

PRESSUPOST EPEL RESUM PER CAPÍTOLS INGRESSOS 

Pressupost d’ingressos Import 

Cap. III Taxes i Altres ingressos 

Cap. IX Passius financers 

166.001,24 

1.000,00 

Total ingressos 167.001,24 

 

PRESSUPOST EPEL RESUM PER CAPÍTOLS DESPESES 

Pressupost de despeses Import 



 

Cap. II Despeses en béns corrents i serveis 

Cap. VI Inversions Reals 

Cap. IX Passius financers 

Financ. Plaques             54.943,75 

Financ. Altres                 34.497,49 

 

76.560,00 

  1.000,00 

89.441,24 

 

Total ingressos 167.001,24 

 

 

PRESSUPOST CONSOLIDAT AJUNTAMENT-EPEL 

Ingressos Ajuntament Caldes XXI Ajustos Consolidat 

Impostos directes 1.882.000,00   1.831.000,00 

Impostos indirectes 10.000,00   10.000,00 

Taxes i altres ingressos 812.900,00  

166.001,24 

 

  6.000,00 

 

972.901,24 

Transferències corrents 736.800,00   677.400,00 

Ingressos patrimonials 299.000,00   

  54.000,00 

 

246.400,00 

Alienació d’inversions reals 0,00   0,00 

Transferències de capital 0,00   0,00 

Actius financers 0,00  

0,00 

 

 

0,00 

0,00 

Passius financers 0,00 1.000,00  0,00 

Total ingressos 2014 4.134.700,00 167.001,24 60.000,00 4.241.701,24 

 

Despeses Ajuntament Caldes XXI Ajustos Consolidat 

Despeses de personal 1.609.000,00   1.606.900,00 

Despeses de béns corrents i 
serveis 

1.624.750,00  

76.560,00 

   

  54.000,00 

 

1.619.575,00 

Despeses financeres 107.900,00   149.000,00 

Transferències 156.650,00      6.000,00 166.050,00 

Inversions reals 394.000,00 1.000,00 

0,00 

 

 

 

0,00 

Transferències de capital 0,00   0,00 

Actius financers 0,00   0,00 

Passius financers 242.400,00 89.441,24  201.200,00 

Total despeses 2014 4.134.700,00 167.001,24 60.000,00 4.241.701,24 

 



 

SEGON 
Aprovar inicialment la plantilla pressupostària que comprèn tots els llocs de treball 
reservats a funcionaris, personal laboral i eventual segons el següent detall: 



 

PLANTILLA DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT DE CALDES 

D’ESTRAC   -   EXERCICI  2014 

 

Denominació    

 Núm. 

Places 

Grup 

titulació 

Vacants 

FUNCIONARIS DE CARRERA    

1.1-Secretari/ària-Interventor/a 1 A1/A2 ------ 

 1.2 – Tècnic/a Administració General   

 1.3 – Tècnic/a Administració Especial  

1.4 - Tècnic Administració General  (RR.HH.) 

1 

1 

1 

A/1 

A1/A2 

A1 

------ 

Interí 

------- 

 2. Escala d’administració especial    

2.1 Subescala Tècnica 

 

   

2.2 Subescala Serveis Especials    

2.2.1 Comeses especials    

Tècnic/a Activitats Lleure 1 A2 ----- 

Auxiliar Tècnic de Territori 1 C2 ----- 

2.2.2 POLICIA LOCAL    

Inspector de Policia 1 A2 ---- 

Caporal Policia Local 1 C2 ---- 

Agent de Policia 

Vigilants - Auxiliar de Policia                                                 

9 

2 

C2 

C2 

1 interí 

Interins 

    

2.2.3 PERSONAL D’OFICIS    

Encarregat/da brigada  1 C2 Interí 

Oficial Paleta 1 C2 ---- 

Operari/a Brigada  2 AP ---- 



 

Oficial 1ª   

Oficial 2ª  

2 

2 

C2 

AP 

vacants 

vacants 

-3. Escala d’Administració General 

3.1 – Administratius/ivess  

 

3 

 

C1 

 

vacants 

3.1 Subescala Auxiliar    

Auxiliar Administratiu/va   5 C2 ...... 

    

- PERSONAL LABORAL    

Denominació    

 Núm. 

places. 

Assimilat 

grup titulació 

Vacants 

Administratius/ivas 

Auxiliar Administratiu/va 

3 

3 

C1 

C2 

1 vacant 

......... 

Psicòleg/oga 1 A1 interí 

Operari/a Neteja                       2 AP interí 

Bidell/a 1 

 

AP interí 

 

Treballador/a Social                 1 A2 ---- 

Educador/a Social              1 A2 interí 

Treballador/a Familiar                        1 C2 interí 

Ajudant Tècnic/a Emissora                    1 C2 excedència 

Operari/a Brigada      

Oficial  1ª  

Oficial 2na 

5 

1 

1 

AP 

C2 

C2 

4 interí (1vacant) 

interí 

interí 

Tècnic/a Mitjà/jana en Promoció Econòmica 

Tècnic/a Mitjà/ana de Joventut i Educació 

Auxiliar Activitats Lleure 1 C2  

 

1 

1 

1 

 

A2 

A2 

C2 

 

------ 

interí 

interí 



 

PERSONAL EVENTUAL  AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT DE CALDES D’ESTRAC - 

- - 2014 

CÀRREC CONFIANÇA     

Denominació                                  Núm 

Places 

Grup 

titulació 

Vacants 

Coordinador Serveis Personals 

Coordinador Serveis Socials  

 

1 

1 

 

-------------- 

-------------- 

 

.......... 

......... 

 

PERSONAL TEMPORAL  AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT DE CALDES D’ESTRAC  2014  

PERSONAL FUNCIONARI    

Denominació Núm. 

places 

Grup 

titulació 

 

Auxiliar Administrativa Biblioteca 

Agents Policia interins  

1 

2 

C2 

C2 

Reforç Biblio 

Reforç estiu 

 

PERSONAL LABORAL     

Denominació Núm. 

places 

Grup 

titulació 

 

Tècnic Turisme  1 A2 Reforç estiu 

 

TERCER:  
Publicar al Butlletí Oficial de la Província el present acord per al termini de quinze dies, 
termini durant el qual les persones interessades podran realitzar al·legacions o 
suggeriments. En el supòsit que no es plantegin al·legacions al present acord, aquest 
restarà elevat a definitiu sense necessitat de prendre cap altre acord. 
 
No obstant això, el Ple de la corporació, amb el seu superior criteri, acordarà allò que 
cregui més oportú. 
 
A Caldes d’Estrac, el 23 de gener de 2014””””””” 

 
Alcalde: Passaríem al següent punt de l’ordre del dia, que seria l’aprovació inicial del 
pressupost que haurà de regir durant l’exercici 2014. Bé, en principi és un pressupost 
que manté la continuïtat del mandat, que és primar la prestació dels serveis a les 
persones, ja sigui tant en accions directes com en els serveis personals, o bé les 
indirectes com pot ser els arranjaments d’espais públics, que és pel benestar comunitari. 



 

Mantenim la continuïtat d’anar reduint sobretot el capítol 1, en aquest cas ens trobem 
un capítol 1 que és el 43%, del pressupost, igual que el capítol 2, el 3 que serien 
interessos es queda amb un 2,86, el 4 que serien transferències a entitats i altres 
elements doncs un 4,19 i les amortitzacions amb un 6,48. El pressupost general queda 
establert en un total de 3.740.700€ d’ingressos corrents, amb un increment de 107.300 
respecte al pressupost inicial del 2013, que és el 2,95, i un increment de 94.350 respecte 
al definitiu del 2013, que representa el 2,59. Aquest increment basat sobretot en els 
ingressos finalistes de prestació de serveis als ciutadans, com pot ser ocupació, serveis 
socials, beques, etc. etc. 
 
Més o menys, queda de la següent manera: 
 

 En despeses de personal, 1.609.000 

 En compres de béns corrents i serveis 1.624.750 

 Interessos 107.000 

 Transferències corrents 156.650  

 Inversions reals 394.000, que no estan comptabilitzats en la xifra que he dit 
abans 

 Passius financers, és a dir, amortitzacions, 242.400 
 

Això en quant a despeses. I en quant a ingressos: 

 

 Els impostos directes aporten un volum de 1.882.000  

 Els indirectes, bàsicament els d’urbanisme, 10.000€ 

 Taxes i altres ingressos 812.900 

 Les transferències corrents que provenen doncs de altres entitats 
supramunicipals, 736.800 

 Els ingressos patrimonials 299.000 

 L’alienació d’inversions reals, és a dir, la venta de parcel·les, 394.000 destinats 
única i exclusivament a inversions 

 

S’han modificat algunes partides, jo penso que no ve al cas tampoc, però bàsicament hi 

hem creat doncs més orgàniques per poder treballar millor el pressupost, i s’ha creat 

l’àmbit de medi ambient i serveis públics, que s’ha disgregat de diverses altres àmbits 

existents. 

 

Com he dit, en despeses de personal anem al 1.609.000, que pràcticament no varia, un 

0,13% respecte a l’any 2013, en béns corrents i serveis 1.624.750, que representa un 

8,38% d’increment respecte al 2013, i que assumeix la major part de l’increment 

d’aquest pressupost, bàsicament per la millora progressiva dels serveis que es presten, 

i que s’assumeixen, i també pel traspàs del que es redueix en el capítol 4. Aquest capítol 

4, transferències corrents, representa un decrement d’un 11,02% i es queda en 156.650. 

La càrrega financera més o menys ve a ser la mateixa, pràcticament, ja que inclou doncs 

les operacions de crèdit de llarg termini i termini concertades en anteriors edicions, així 

com els interessos del préstec de la tresoreria del Reial Decret 4/2012, i en el capítol 9 

del pressupost s’han previst els crèdits necessaris per atendre totes les operacions 

d’endeutament vigents. 

 

Respecte a la contractació, d’operacions a crèdit de l’exercici 2014, no se n’ha previst, 
ja que les inversions que es realitzaran, i es realitzen, van a càrrec d’ingressos 
provinents de subvencions del programa “Xarxa” de Diputació de Barcelona i del Pla 



 

Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat de Catalunya, que abans he esmentat, i aquesta 
darrera per tant no l’incluïm en el pressupost perquè encara no tenim l’aprovació 
definitiva. 
 
En inversions reals està previst que en el pressupost de 2014 es posin a la venta dues 
parcel·les del carrer Mossèn Cinto Verdaguer, que a mesura doncs que es vagin venent 
s’incrementarà... es disposarà de les partides suficients doncs per fer aquestes 
inversions. 
 
Les inversions que es pretenen realitzar són, a banda de les obres de les escoles, serien 
30.000€ per arranjaments de la via pública, 90.000 per arranjaments del mur del 
cementiri municipal, 200.000 pel passeig dels Anglesos i el passeig de Mar, que es 
preveu fer un paviment, canvi de l’enllumenat i endreçar una mica el que seria l’arbrat, 
per tant, plantar noves palmeres, el projecte del camí Nou, iniciar el projecte del camí 
Nou, 40.000€, i actuacions en l’enllumenat públic, per evitar incrementar la partida     de 
l’increment del preu de l’electricitat, a base de reduccions del seu consum, 34.000€. 
Aquests són els 394.000€ de la venta de parcel·les. 
 
Per altra banda, voldria esmentar sobretot el tipus de polítiques que es realitzen, és a 
dir, polítiques o actuacions diverses, en deute públic ascendeix a 347.600, que engloba 
totes les amortitzacions de préstecs contrets en anteriors exercicis, com he dit abans, i 
els interessos bancaris corresponents, i pràcticament no varia de l’anterior. 
 
La política de despesa de seguretat i mobilitat ciutadana ascendeix a 45.500 i fa 
referència bàsicament a la policia local, ja que la vigilància de les platges l’hem traslladat 
a medi ambient i serveis públics, per tant, si comparéssim aquesta política de despesa 
respecte a l’exercici anterior, veurien que hi ha un decalatge important. 
La política de despesa d’habitatge i urbanisme, que ascendeix a 794.700 inclou totes 
aquelles actuacions pròpies de l’àmbit de gestió territorial i urbanística, així com totes 
les inversions en infraestructures que s’han de realitzar. 
 
La despesa en benestar comunitari, puja 648.800 per a aquest any, i inclou tots aquells 
serveis d’abast comunitari d’obligat compliment per l’administració local, és a dir, tots 
aquells serveis obligatoris de l’administració.  
 
La política de despesa de serveis socials i promoció social, ascendeix a 41.400 i aquesta 
recull totes les activitats de caràcter benèfic i assistencial de l’Ajuntament, com són les 
aportacions al Casal d’avis, aportació ajuda al tercer món, excepte, evidentment en 
qualsevol política d’aquestes s’inclou els sous del personal, ja que estan totes incloses 
en administració, i per tant, inclou totes les funcions pròpies de l’acció social al municipi, 
atenció a les persones amb necessitats, també inclou les despeses corresponents a 
l’Àrea de Joventut, i s’han traslladat les despeses que corresponien a beques de 
menjador i beques de llibres estan a la política de despesa 32, que és la d’ensenyament.  
 
Val a dir que tot aquest tipus de polítiques venen condicionades també pels ingressos 
addicionals que es van produint al cap de l’any, es veuen incrementades, per això hi ha 
diferència, com he esmentat abans, entre pressupost inicial i pressupost final, pel fet de 
que s’incrementa a base de quan hi ha noves aportacions, incrementem la partida de 
despesa corresponent.  
 
La política de sanitat ascendeix a 5.000€ i engloba les despeses del consultori mèdic 
municipal i les de promoció de la salut. 
 
La d’educació, que ascendeix a 136.500 correspon a les despeses referides tant a 
ensenyament general (de primària i secundària) com a l’Escola Bressol, i també inclou 



 

les beques, que fins ara estaven, com he mencionat abans, a la despesa número 23, 
que era la de serveis socials. 
 
La de cultura ascendeix a 75.700 i contempla la promoció i la difusió de la cultura, que 
engloba les actuacions culturals pròpiament dites i les despeses de la biblioteca 
municipal. 
 
La despesa d’esports disposa de 39.800 per fer front a les actuacions ordinàries, 
sobretot a la gestió del poliesportiu municipal. 
 
La de comerç, turisme i petites i mitjanes empreses ascendeix a 72.400 i engloba tot el 
que fa referència a les actuacions previstes pel desenvolupament, recolzament del 
turisme i el termalisme, i també fa front a tota l’activitat de promoció econòmica i 
comercial que es preveu durant aquest exercici. 
 
La d’administració general del transport, amb un import de 19.300, inclou el conveni amb 
l’AMTU (Associació de Municipis amb Transport Urbà) i el servei mancomunat amb sant 
Vicenç de Montalt. 
 
La despesa d’òrgans de govern ascendeix a 71.600€, que engloben les retribucions dels 
òrgans de govern a dedicació exclusiva i que es regularitzen a l’inici de l’exercici, com 
qualsevol membre de plantilla, així com les indemnitzacions per assistències a juntes 
de govern i plens, i les assignacions, òbviament, als grups polítics. 
 
La despesa 92, és a dir, administració de caràcter general, que és la que més puja, 
engloba tot el que és el capítol 1, més les pròpies de l’administració general, i puja 
1.768.700, per tant, inclou tot el que fa referència a oficines municipals i suport a la 
gestió municipal, això com tot el que fa referència a despeses de personal, també inclou 
les previsions de despeses en sistemes de comunicació i a la vegada engloba les 
despeses generals en reprografia de tot l’Ajuntament, que està centralitzat. 
 
La despesa de gestió del deute i la tresoreria ascendeix a  67.700 i inclou la gestió dels 
cobraments per part de l’Organisme de Gestió Tributària, que s’emporten un 2,5% dels 
cobraments que realitza, de la Diputació de Barcelona i la gestió dels comptes bancaris.    
 
Els ingressos ja els he mencionat abans, i per tant, en principi, esperem doncs poder 
gestionar un pressupost, en època d’austeritat, en què veurem que s’anirà incrementant 
a mesura que tinguem més subvencions addicionals que van sortint, tant  per les 
administracions de la Generalitat de Catalunya com de la Diputació de Barcelona i que 
contínuament van sortint nous plans que, evidentment, sense disposar de la informació 
adient, no es poden incloure en el pressupost i es van incrementant a mesura que van 
arribant. Té la paraula... 
 
Miquel González: Bé, el pressupost, com qualsevol pressupost d’una empresa, d’una 
organització, d’una família, és una declaració d’intencions, sobretot per aconseguir uns 
objectius clars, que és complir un programa electoral. Com hem deixat, bueno, com ha 
deixat clar, hi ha una de les inversions més importants d’aquest pressupost 2014 que 
ha quedat fora, que esperem que lo més aviat possible pugui entrar dintre perquè això 
voldrà dir que des del Departament i des de la Generalitat se’ns haurà autoritzat aquesta 
despesa del PUOSC de les inversions de l’escola, de 600.000€, i per tant, aquest 
pressupost també està obert durant el 2014 per poder fer variacions, tant en partides 
com en inversions.  
 
Des del grup municipal socialista, si en les èpoques bones dels FEILs, dels plans 
Zapatero, del doble Pla Zapatero vam fer participació i vam participar i vam intentar 



 

aportar el màxim per poder fer inversions amb una posició diferent a l’equip de govern 
perquè pensàvem que hi havia inversions que es podien haver dedicat a altres coses, 
sobretot en temes d’escola i més que amb segons quins tipus d’inversions, més si en 
aquelles èpoques bones vam intentar participar més durant aquests dos últims anys des 
del 2008, que va començar tot el tema de la crisis, també hem volgut participar.  
 
Durant aquests dos últims anys ens vam oferir per poder participar, en aquest tema de 
pressupostos, se’ns va cridar a participar a mitjans de desembre, i hem participat, 
nosaltres creiem que intentant arribar a un acord. Sí que volem deixar molt clar dues 
coses: primer que volem participar perquè representem a l’Ajuntament un 50% de la 
població, dels votants que hi han representats a l’Ajuntament, i per tant, casi 
representem un 50% del consistori, aquí va per un regidor amunt un regidor avall. Però 
bé, sí que podem posar sobre la taula que des del govern se va obrir la negociació per 
poguer arribar a un acord amb el pressupost 2014. La primera línia de treball sí que era 
positiva, perquè no va haver un augment ni de taxes ni de tributs, i per tant, el primer 
pas per poguer arribar a un acord sí que era correcte, sí que era positiu, perquè sortíem 
des d’un posicionament en el que demanàvem... buenu, ja no va haver Ple de taxes 
perquè no va haver augment, amb el tema de la informació que vam demanar, com tot, 
no se’ns va donar tota la que volíem, però sí que se’ns va donar molta informació de la 
que podíem... amb la qual podíem haver arribat a un acord, i si bé que en partides 
podíem haver dit “sumem més d’un costat”, com a partit d’esquerra, nosaltres 
haguéssim pujat més partides com serveis socials, com promoció econòmica, crec que 
lo que s’ha fet el 2013 en promoció econòmica, de reduir-lo al 50% doncs no haguéssim 
arribat mai aquí, haguéssim treballat més aquests temes.  
Sí que hi ha un punt en el qual no hem pogut arribar a un acord, i per tant, el nostre vot 
serà negatiu, i és el de la venda de patrimoni. Nosaltres li vam dir que sí que estàvem 
d’acord amb una permuta de terrenys, si hi havia un canvi de terrenys en el qual 
nosaltres com a poble sortíssim beneficiats, però que aquestes inversions, de les quals 
estem d’acord, creiem que s’ha d’intentar buscar un altre tipus de finançament que no 
vendre terrenys i menys quan estem en l’època de crisi que estem ara mateix, en la qual 
el preu del terreny no és el mateix que en altres èpoques.  
 
Nosaltres som un Ajuntament, per tant un servei públic, i creiem que perdre patrimoni 
per fer inversions que dintre de 10 anys, o 8 anys o 9 anys s’hauran de tornar a fer, 
pensem que no... que no és de... que no són maneres de tirar endavant el pressupost. 
D’entrada ja tenim dubtes clars de que el terreny es pugui vendre, la veritat, tal i com 
està la situació econòmica, no ens hem d’enganyar, jo crec que serà molt complicat 
vendre’l, però bueno, sempre pot venir algú i fer el pagament d’aquests 394.000€, per 
dos terrenys, però posar objectius d’inversions sobre vendes de patrimoni, nosaltres... 
és la base real del nostre vot contrari.  
 
Nosaltres sí que li volíem dir que, com li vam dir l’any passat, com li vam dir l’anterior, 
que siguin molt curosos amb el tema d’ingressos i amb el tema de despeses, vostè sap 
perfectament que tenim tot obert el tema del 2015, del pagament del tema de les factures 
del Pla Rajoy, per tant, s’ha anat liquidant temes, com temes de pagaments, però ens 
agradaria arribar al 2015 sense aquesta partida oberta, i per tant voldria dir que hem 
cobrat de la Generalitat tot lo que hem de cobrar, i que hem pogut fer calaix per poder 
liquidar aquest préstec.  
 
El nostre vot és contrari, obrim, des del grup municipal socialista, obrim perquè l’any que 
ve es pugui seguir negociant el 2015, si ho podem fer una mica abans, que no ens agafi 
els nadals pel mig, millor, i si ho podem fer des del setembre pues podrem parlar de 
partides, podrem parlar de moltes més coses que ara... que no hem entrat en aquest 
detall perquè hi havia un fet que ja no ens deixava passar a lo millor passar una mica 
més cap allà. Moltes gràcies. 



 

 
Alcalde: Bé, també he de dir que no ha estat la primera vegada que es ven patrimoni 
per fer obres i inversions, el que passa és que en moments de crisi, potser és quan cal 
utilitzar les reserves per atendre les persones. Estem parlant d’inversions prou 
importants, que en aquest moment, és a dir, no estem parlant de posar marbre a carrers, 
sinó que estem parlant d’endreçar carrers que la gent cau, per tant, bé, hi han els 
recursos que hi han... sí que és cert que el tancament provisional del 2013, tot i tindre 
un superàvit de més de 500.000€, la manca de tresoreria deguda als impagaments, ja 
sigui de particulars o ja sigui de la pròpia Generalitat, perquè evidentment el govern 
estatal no transfereix lo que ha de transferir, doncs ens fa estar en situació complicada 
de no poder amortitzar aquest Plan Rajoy i òbviament amb les conseqüències que 
comporta.  
 
És evident que en moments normals, amb una morositat d’un 10 o un 15% que sol estar 
un ajuntament, tindríem suficient com per amortitzar-lo completament i a sobre ens en 
sobrarien per fer les inversions sense necessitat de vendre patrimoni. Però la situació 
és la que és. És evident, també, que això és un pressupost, com ha dit vostè, un 
pressupost pressuposa i a banda del que aquí està plasmat, s’estan buscant altres fonts 
de finançament per poder substituir l’alienació de béns i de patrimoni.  
És evident que a ningú li agrada haver-se de treure patrimoni del damunt, però a 
vegades cal fer-ho bàsicament doncs perquè són inversions que no poden esperar 
massa. Si trobem altres fonts de finançament, evidentment que n’estaran vostès al tanto, 
però és que evidentment no caldrà vendre’ns-el, i l’utilitzarem doncs per a aquestes 
inversions.  
 
Com vostè ha dit, la voluntat de participar. És evident que en aquests darrers mesos hi 
ha hagut un canvi de situació, un canvi de postures, en el qual ja fa temps que estem 
intentant obrir les portes, i bé, sembla que al final entra algú, benvingut sigui. Tot i que 
la informació i el tema de la informació, Bueno, podem estar d’acord o no en què tenien 
tota la informació i suficient, però jo entenc la seva postura, com a pressupost de la 
mateixa manera que hi ha partides que queden obertes per ser incrementades o 
disminuïdes en funció de les necessitats, aquest pressupost també està obert a tot tipus 
d’aportacions que es puguin realitzar pel grup de l’oposició, durant tot l’any. I per tant, 
bé, ja sigui doncs perquè obtenim recursos o hi ha possibilitats d’obtindre recursos, el 
que està clar és que si els dos grups treballen conjuntament, segur que se’ns escapen 
menys dels que se’ns poguessin escapar.  
 
Per tant, insisteixo que queda obert doncs a qualsevol altra col·laboració i segur que 
amb el temps doncs el canvi de tarannà ens permetrà doncs discutir el discutible i deixar 
lo que és superflu pel carrer, eh? Per tant, entenc jo doncs que la discussió i el punt de 
desencontre podria ser la venta de parcel·les, i és obvi que no puguin donar suport en 
aquest pressupost, però esperem que aquesta venta de parcel·les es pugui substituir 
ben aviat per altres fonts de finançament, i per tant, tots quedem d’acord en què és el 
millor pressupost disponible. Té la paraula. 
 
Miquel González: Puntualitzar tres cosetes, eh? La primera, amb el tema de la 
informació, ho he dit, eh? Se’ns ha donat la informació bàsica per poder decidir el vot, 
nosaltres hem demanat molta més, com tothom pot entendre, sí que hem tingut 
entrevistes amb els tècnics, i per tant, hem tingut informació, no és que no haguem tingut 
informació, sinó que com a oposició i com la feina que tenim, que és la de fiscalitzar al 
govern, i més davant d’un pressupost, ens ha faltat una mica més d’informació de la que 
hem demanat, però sí que hem tingut la bàsica.  
 
Amb el tema de la venta o no venta, sí que volem deixar clar que en temes d’urgència,     
que nosaltres penséssim que fos d’urgència-urgència, sí que estaríem d’acord, en la 



 

venta, algo tipus una riera, algo que fes un mal, estaríem d’acord en això, perquè no 
tindríem més sortida, som un ajuntament petit, no tenim ingressos, ens costa molt fer   
moviment de diners, siguem realistes, no hi ha un polígon industrial on tinguem 
empreses que tinguin alts ingressos per a l’Ajuntament, això ho entenem, però la venta 
per fer 300.000€ d’inversió no... creiem que una mica més de mobilitat i de més de 
intentar trobar ingressos en altres llocs. Ara mateix s’està parlant de remanents de 
tresoreria, nosaltres demanem que el remanent de tresoreria en bona part serveixi per 
treure deute, però si una part ha de servir, si ens permet la llei també, perquè la llei cada 
vegada de l’estat ens està collant més als ajuntaments, ens permet treure algun tipo 
d’inversió d’aquestes i no vendre terreny, doncs aquí també tindrà el nostre suport. 
 
I amb el tema de la morositat, jo crec que ens hem de plantejar clarament en aquest 
Ajuntament, i sobretot des de l’equip de govern, no és que tingui el suport de l’oposició 
o no el tingui, és que ens hem de plantejar què és el que deu, a qui es deu, i sobretot 
aquestes gran deutes que hi ha, no? I si hem de fer un treball conjunt, que ja s’ha 
començat, per saber com perfilar que aquesta gent al final pagui, i saber exactament 
legalment i processalment saber com arribar a no tindre aquests problemes de 
tresoreria, quan hi ha famílies normals que els costa molt de pagar l’IBI o pagar les 
escombraries, i estan pagant, i les grans empreses són les que estan fallant o la 
Generalitat, per tant, ja sap que estem oberts a treballar aquest tema del deute, però el 
punt aquest de la venta de terrenys, des del nostre punt de vista, ara mateix ens fa que 
el nostre vot sigui contrari.   
 
Alcalde: Bé, doncs entenem els seus motius, i insisteixo, doncs queden obertes les 
partides per qualsevol altra aportació que es pugui fer durant l’any. Per tant, quedaria 
aprovat per 6 vots a favor i 4 en contra.  
 
8. MOCIÓ EN SUPORT AL PARLAMENT DE CATALUNYA  
 
Alcalde: Passaríem al següent punt de l’ordre del dia, que seria la moció en suport al 
Parlament de Catalunya. Té la paraula el portaveu.  
 
Àngel Rusiñol: Bona nit, moció presentada pel grup municipal de Convergència. Sí? 
Potser millor, no? Molta intensitat, aquest tema, eh? Una moció, podríem dir que són 
dos aspectes que potser puc arribar a entendre que en un podria ser una abstenció, i 
l’altre podria ser que s’hi neguessin, però són dos aspectes diferents, per un costat 
estem donant suport a l’acord sobre la data i la pregunta de la consulta, i per l’altra, la 
petició del Parlament de Catalunya a l’Estat espanyol de la delegació de competències 
per poder procedir a dita consulta. Us llegeixo els arguments, i després els acords.  

 

“El poble de Catalunya ha expressat de forma majoritària la seva voluntat d’exercir el 

dret a decidir i triar una nova forma d’organització política que defensi la dignitat de la 

nació catalana, assegurant la seva pervivència.  

 

El bloqueig de l’autogovern, el dèficit fiscal i el menyspreu a la llengua i la cultura 

catalanes han accelerat, en els darrers anys, la necessitat d’assolir la plena sobirania 

nacional per transformar la relació amb l’Estat espanyol i millorar les condicions de vida 

individual i col·lectiva de les catalanes i dels catalans.  

 

La ciutadania de Catalunya ha expressat reiteradament la seva voluntat en defensa del 

dret a decidir i ha obtingut el reconeixement i un ampli suport de les institucions 

catalanes, des d'una majoria absoluta al Parlament de Catalunya de les forces  



 

polítiques compromeses amb el dret a decidir i des de les diputacions, consells 

comarcals i ajuntaments catalans. 

 

El Ple del Parlament de Catalunya ha aprovat des de l’inici de la legislatura dues 

resolucions que recolzen de manera explícita el dret a decidir, la segona de les quals 

amb una gran majoria formada per CiU, ERC, PSC i ICV-EUiA que sumen un total de 

104 diputats dels 135 que configuren el Ple del Parlament.  

 

A Caldes d’Estrac, la societat civil ja ha manifestat la seva reivindicació del dret a decidir 

des de l’inici del procés de transició nacional i en especial amb la seva massiva afluència 

a la convocatòria popular de la Via Catalana que va tenir lloc al nostre municipi i a una 

bona part dels municipis catalans el passat 11 de setembre de 2013.  

 

També ho va fer el Ple de l’Ajuntament que en el seu moment ha acordat resolucions 

de recolzament al Dret a Decidir del Poble Català i a favor de la constitució de Catalunya 

com a nació dins la Comunitat Europea dels pobles.  

Per tot això i davant l’anunci del Molt Honorable President de la Generalitat, Artur Mas, 

de l’acord entre la majoria dels partits polítics al Parlament de Catalunya per organitzar 

una consulta en la qual les catalanes i els catalans puguin decidir lliurement i  

democràticament si la nació catalana vol esdevenir un Estat, i si aquest ha de ser 

independent,  

 

I també davant l’acord del 15 de gener de 2014 del Ple del Parlament de Catalunya que 

també va aprovar per àmplia majoria de 87 diputats adreçar al Congrés de Diputat la 

petició al Govern d’Espanya de que delegui a la Generalitat de Catalunya la competència 

per a convocar consultes populars contemplada a l’article 150.2 de la Constitució 

Espanyola, aquest Ple, integrat pels representants electes per la ciutadania de Caldes 

d’Estrac, vol manifestar els següents  

 

ACORDS 

  

1r. L’Ajuntament de CALDES D’ESTRAC dóna suport a l’acord entre la majoria de les 

forces polítiques representades al Parlament, que farà possible la celebració d’una 

consulta on el poble de Catalunya decidirà, de manera lliure i democràtica, el seu futur 

col·lectiu. 

 

2n. L’Ajuntament de CALDES D’ESTRAC manifesta el seu compromís amb la 

Generalitat i el Parlament de Catalunya, representants legítims del poble català, per tal 

de garantir l’exercici del lliure dret a decidir del poble català per mitjà d’una consulta.  

 

3r. L’Ajuntament de CALDES D’ESTRAC emplaça al Govern de l’Estat a respondre 

afirmativament a la petició que l’hi ha adreçat el Parlament de Catalunya de delegació 

de competències establerta a l’article 150.2 de la Constitució Espanyola i/o a negociar 

amb Generalitat de Catalunya les condicions necessàries per a l’organització d’aquesta 

consulta que faci possible el dret democràtic que reclama bona part del poble català i la 

majoria de parlamentaris catalans, i també, l’Ajuntament de Caldes d’Estrac.  

 



 

4t. Notificar aquesta moció al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Govern de l’Estat 
espanyol i als grups polítics del Parlament de Catalunya i als grups polítics de les Corts 
Generals.” 
 
Bé, si volen comentar... 
 
Alcalde: Sí, té la paraula. 
 
Miquel González: Bé, intentaré ser breu i fer una explicació lo més clara possible, 
perquè representem un partit que, que la veritat, de vegades quan ens comencem a 
explicar aquest tema no... o no ens sabem en sortir o no... o la gent de vegades... hi ha 
gent que no té les coses clares. En relació a la moció aquesta, el nostre vot és NO. I NO 
no vol dir que no estiguem a favor de la consulta o estiguem a favor de la consulta.  
 
El PSC, com a Partit Socialista de Catalunya està a favor d’una consulta, el que no està 
a favor és de la trencadissa. Nosaltres creiem que aquesta forma de fer ens porta a una 
trencadissa. I per tant, no volem estar al costat de gent que com a objectiu té la 
trencadissa. I jo crec que no, no, no hi ha gaire més, eh? Això va a un xoc de trens on 
el partit socialista no vol estar. Nosaltres com a valors tenim la igualtat, tenim la llibertat, 
tenim la solidaritat, entre pobles, entre persones, la igualtat de persones, no volem 
trencar res. Sí que volem la consulta, jo crec que ningú... al partit socialista se li poden 
dir moltes coses, però ningú li podrà dir que no, no ha defensat sempre els valors 
democràtics, i per tant, el valor democràtic d’una consulta sempre el defensarà, però 
quan aquesta consulta no es marca com a consulta sinó l’objectiu és el resultat, aquí sí 
que no podem ser timbalers, i menos de la dreta, no podem ser timbalers d’aquest 
aspecte. Per tant, el nostre vot és que no, i sobretot, una cosa, demanar que no s’amagui 
la crisis a darrera de tota aquesta història de la consulta, de tota aquesta història de 
l’autodeterminació, i de aquesta trencadissa. Creiem que hi ha molt, molt tema de la 
crisis, molt tema de pressupostos 2014 de la Generalitat, que s’han retallat... el pitjor de 
la història de la Generalitat, i que a darrera de tot això també hi ha una mica d’anar 
tapant totes aquestes situacions. Per tant, consulta SÍ, trencadissa NO, per tant, creiem, 
amb tot el respecte del món, que el govern de la Generalitat, amb Esquerra Republicana, 
amb Iniciativa pensa que aquest és el camí per arribar a una consulta, personalment ho 
respectem, pensem que hi ha altres camins, per tant jo sempre he pensat que no sóc ni 
millor ni pitjor català que vosaltres, ens ho mirem d’una altra manera, d’una altra forma 
de fer, durant 23 anys vam estar escoltant que es faria un nou estatut i fins que no va 
arribar el PSC no es va fer aquest estatut. A lo millor ara estarem 20 anys escoltant que 
es farà una consulta i fins que no arribi l’esquerra no hi haurà consulta, Per tant, el nostre 
vot és, en el 150.2, és des del grup socialista és que NO. 
 
Àngel Rusiñol: Bé, si em permet, res, una petita reflexió. Perquè això em sembla, si 
em permet, ja sé que està fora de lloc, és surrealista. Ja li he dit al principi, m’he volgut 
avançar justament per això, eh? Perquè són dos punts, dos punts completament 
diferents, un és sobre la data i la pregunta, que en aquí estaríem totalment d’acord 
segons la seva perspectiva, però des de l’altra, que jo crec que s’ha mesurat perquè hi 
entrés el Partit dels Socialistes Catalans, doncs no l’acabo d’entendre, si més no podria 
entendre una abstenció, no un NO, no ho valoren una abstenció, valoren un NO. No, 
trencadissa lo que em ve al cap és la trencadissa que té el PSC, no? Però està clar, que 
també són votants, i no sé a hores d’ara qui són els electors, que voten o no voten, o 
que han sortit i que podria entendre que potser dels 220 municipis socialistes doncs n’hi 
ha 80 que recolzen clares posicions doncs de consulta, eh? Podríem allargar tot això, 
però crec que està més que debatut, eh? debatut, consensuat i que no sé, que els situa 
bé, que potser entre vostès hi ha algú que trenca la disciplina de vot, ja estaria bé. 
Gràcies.  
 



 

Miquel González: Bé, jo realment amb el tema d’abstenció Sí o No, jo crec que hi ha 
temes que al final, t’has de posicionar, quedar-te al mig del camí arribarà un moment 
que ens haurem de posicionar, al final haurem de votar que Si o que No. Jo crec que el 
govern, amb Esquerra Republicana, la CUP ha votat abstenció, també ha sortit d’aquest 
camí, ha pres un camí amb el qual el PSC no està d’acord, per tant, no és que no 
estiguem d’acord amb la consulta, no estem d’acord amb el camí. I en relació als 3 o 22 
o 80 pobles del partit socialista, des de l’esquerra la diversitat l’hem vist sempre bé, eh? 
La diversitat en tots els sentits, en el sentit de les persones, en el sentit del pensament, 
en tots els sentits des de l’esquerra ho hem viscut bé, eh? Som un partit que participa, 
un partit que farà primàries, per tant, amb això no ens preocupa, eh? Sí que em 
preocupa els egos personals, i parlo des del punt de vista de les persones del PSC, no 
parlo del punt de vista d’altres persones. Si això es fa perquè realment tens un altre 
posicionament, jo ho respecto moltíssim, hi ha pobles que poden pensar lo que vulguin, 
si es fa  des del punt de vista de fer un sector o un altre sector, la veritat és que aquí no, 
no ens trobaran. Jo formo part d’un partit, i a partir d’aquí, cadascú que defensi lo que 
pugui, no? 
 
Lo que sí que li dic és una cosa, eh? Repetir-li lo mateix, des de les posicions d’esquerra, 
la diversitat és un valor, la pluralitat, poder pensar, poder decidir, qualsevol organització 
perquè funcioni, ja no parlo d’esquerres ni de dretes, una organització quan arriba a un 
acord, això s’ha de complir, per tant, el nostre vot és que no, i ja està.    
 
Alcalde: Bé, però esquerres, dretes o mitjos, escolti’m, hi ha una dret inalienable, que 
és inalienable per sobre de tots, que és el dret a decidir el futur de cadascú. Per tant, en 
tot cas, vostès tenen el seu camí. Per tant, quedaria aprovada per 6 vots a favor i 4 en 
contra.  
 
9. MOCIÓ HOTEL COLÓN  
 
Alcalde: La següent moció, queda sobre la taula per ultimar detalls... 
 
 “”””L’Ajuntament de Caldes d’Estrac està patint tensions de tresoreria provocades 

per l’incompliment de les seves obligacions fiscals i contributives per part d’algunes 

administracions públiques i també per part de titulars de concessions públiques i 

d’explotacions i empreses privades que pel seu important volum econòmic obliguen 

a l’Ajuntament a emprendre totes les actuacions necessàries per intentar reduir al 

mínim les referides tensions. 

 

En aquest sentit, l’empresa Stelgroc SA i la seva filial Immobles Fènix SL, són titulars 

de l’establiment Hotel Colon i de diverses concessions municipals, essent que en 

aquests moments: 

 

1) El Balneari Públic situat a la Platja de les Barques (annex a l’hotel Colon) 

funciona com una concessió municipal vigent fins els mes de juny de 2016 i 

compta amb l’obligació, per contracte d’adjudicació, d’ingressar a les arques 

municipals el 5% de la seva facturació anual, amb un mínim de 30.190 €/any. 

Segons dades d’intervenció municipal, els ingressos corresponents als 

exercicis de 2011, 2012 i 2013 no s’han efectuat, raó per la qual, el deute 

amb l’Ajuntament per aquest concepte en data d’avui és de ................ €. 

 

2) Aquest mateix Balneari Públic gaudeix d’una altra concessió administrativa 

municipal per li permet disposar de cabdal suficient d’aigua termal per atendre 

les seves necessitats de servei. En aquest cas, la concessió data del 

17.03.2004 i primer suposava un cànon anual de 25.550 €/any (preu 

adjudicació), si bé, després, de manera incomprensible, va ser reduït per 

l’equip de govern del PSC (any 2005) fins un import de 1.723 €/any. Doncs 



 

bé, ni aquesta mínima quantitat ha estat ingressada per l’empresa titular de 

la concessió que deu les anualitats del 2011, 2012 i 2013, per un total de 

.......  

 

3) Igualment, el Balneari també és el titular d’una tercera concessió que li 

permet l’ús lúdic i comercial de l’aigua de mar. Es tracta d’una cessió que li fa 

l’Ajuntament d’una concessió que li atorga el Departament de Costes de 

l’Estat, pel qual l’Ajuntament paga 3.592 €/any i que la societat titular també 

deu els exercicis de 2011, 2012 i 2013, per un total de  XXXXXX €. Uns 

imports, per cert, que bo serà comentar-ho, durant anys, el govern municipal 

del PSC no va exigir a la societat explotadora que, potser per això, ara no 

satisfà, creient-se que encara és vigent l’època passada en que gaudia de 

privilegis fora de lloc. 

 

4)  Pel que fa l’aparcament públic situat sota el Parc Maragall, la vigència de la 

concessió a l’empresa Immobles Fènix SA és fins el 24.07.2053 (50 anys) i al 

marge de les 30 places que se li han concedit per a la seva explotació directa, 

l’empresa ha de respondre les 57 restants aportant a l’Ajuntament un cànon 

anual equivalent al 5% de la recaptació, amb un mínim establert de 1.712 

€/any, xifra que no es pot considerar, ni de bon tros, com a excessiva en 

contraposició al benefici que representa per l’establiment hoteler que compta 

amb 30 places de pàrquing sota sòl públic i explota les altres per tan ínfima 

quantitat. Doncs bé, també per aquest concepte, resten pendents d’ingressar 

a les arques municipals els cànons corresponents als anys 2011, 2012 i 2013 

per un total de xxxx €.   

 

5) Finalment, també s’ha de mencionar en aquest llistat de deutes el que 

protagonitza l’element principal de tot aquest conglomerat d’instal·lacions: el 

del propi Hotel Colon.  

 

Malgrat haver gaudit d’un tracte de privilegi en la tramitació del seu expedient 

d’obres que li va permetre accedir a la propietat de l’explotació (abans era 

una concessió de l’Estat), a gaudir d’una ubicació privilegiada a primera línia 

de mar excepcionant la Llei de Costes gràcies a la intercessió de l’Ajuntament 

de Caldes, a disposar d’abundants privilegis urbanístics i constructius, com 

ara, l’edificació de la tercera planta extra, el disseny i ús de la plaça de les 

Barques quasi en exclusiva, la supressió del vial de pas de vehicles directe 

entre passejos, la utilització de subsòl públic pel seu obligat aparcament de 

vehicles, les obres de soterrament de la Riera, i sobretot, l’ampliació de la 

sorra de la platja i la concessió del seu ús exclusiu en la franja del davant de 

l’establiment, per després, accedir a la construcció d’un balneari públic 

teòricament independent però a la pràctica incrustat dins el propi establiment, 

el cert és que l’establiment està incomplint de manera reiterada amb les seves 

obligacions fiscals amb l’Ajuntament.  

 

Sense valorar ara si la contraprestació obtinguda per l’Ajuntament i per tant, 

pel municipi de Caldes, per totes aquestes prebendes, és adequada, 

proporcionada o suficient, el cert és que a hores d’ara s’acumulen impagats 

corresponents als imports de l’IBI, taxa de recollida de brossa i .......  

corresponents als exercicis de 2012, 2012 i 2013 per un import total de 

...............   

 

6) Per tant, a data d’avui, el deute total acumulat ascendeix a ..................  

 

 

A la vista d’aquesta situació, que no es nova, i que consta a l’Ajuntament que a més 

és compartida amb altres creditors de les societats titulars dels establiments i 



 

concessions citats, especialment la Seguretat Social, fins el punt que el passat 24 

d’octubre de 2012 es va celebrar subhasta pública per part de ............................... 

de la titularitat de l’hotel, si bé va quedar deserta. 

 

A la vista també de que per part de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac es te 

coneixement de les mancances greus en el servei i explotació de l’establiment hoteler 

i també de la concessió del Balneari Públic, algunes fins i tot amb afectació dels drets 

dels seus treballadors i de la salut pública dels usuaris 

 

L’Ajuntament Ple, acorda 

 

Article Únic 

 

Facultar al senyor alcalde Joaquim Arnó i Porras per a que amb el suport i 

assessorament dels Serveis Jurídics i Administratius de l’Ajuntament, efectui totes 

aquelles actuacions que siguin necessàries per a aconseguir, primer, el cobrament 

dels imports pendents, i segon, el millor funcionament de les instal·lacions públiques 

afectades, autoritzant-lo per a procedir en conseqüència, donant-ne compte al Ple 

directament o a través de la Junta de Portaveus. 

 

 

Caldes d’Estrac, 23 de gener de 2014”””””” 

 
 
10. MOCIÓ CONJUNTA DEL PSC I CIU CONTRA LA REFORMA DE LA LLEI 
ORGÀNICA 2/10  
 
Alcalde: ... i passaríem a la següent, que és la moció conjunta del PSC i Convergència 
i Unió contra la reforma de la Llei orgànica 2/2010... 2/10, no aquí això no està bé, en 
tot cas, la Llei de l’Avortament. Sí, la Reforma de la Llei Orgànica 2/2010. Té la paraula. 
 
Ramon Riesco: Sí, moció conjunta dels grups municipals del PSC i de Convergència i 
Unió contra la reforma de la Llei orgànica 2/2010 de salut sexual i reproductiva i 
interrupció voluntària de l’embaràs.  
 

“El passat divendres 20 de desembre de 2013, el Consell de Ministres va aprovar la 
reforma de la Llei orgànica 2/2010, de 3 de març de salut sexual i reproductiva, que 
regula al nostre país les condicions per a la interrupció voluntària de l’embaràs i 
estableix les obligacions dels poders públics, pel que fa a l’exercici d’aquest dret.  

 
La llei declara el dret de totes les dones a adoptar lliurement decisions que afecten 

la seva vida sexual i reproductiva, sense més límits que el respecte als drets de la 

resta de persones. Tanmateix, es regula el dret a la maternitat lliurement decidida, 

reconeixent així a les dones la seva capacitat de decisió plena sobre el seu embaràs. 

Una decisió que ha de ser respectada, conscient i responsable, i amb l’empara de 

la llei.  

 

Aquesta llei va substituir la llei que a l’any 1985 havia suposat un avenç en la 

protecció de les dones i dels i les professionals. La llei va ser aprovada amb un ampli 

consens i amb la majoria dels grups polítics amb representació a la cambra, així com 

de nombrosos professionals dels sectors de la medicina i la bioètica. La nova llei va 

suposar importants avenços legals i especialment els referits a la seguretat jurídica 

dels i les professionals del món de la salut que assistien a les dones. També va 



 

incorporar jurisprudència tant del Tribunal Constitucional com del Tribunal Europeu 

de Drets Humans.  

 

El projecte de llei que planteja el govern del PP representaria un extraordinari 

retrocés normatiu, social i ideològic i tornaria a situar les dones en la clandestinitat, 

suprimint el seu dret a decidir de manera conscient, responsable i lliure sobre la seva 

sexualitat i maternitat. Afecta, la proposta del PP, greument a la seguretat jurídica 

dels i les professionals de l'àmbit sanitari, així com també a la garantia en l’accés a 

les corresponents prestacions sanitàries des de l’àmbit públic. La proposta del PP 

ens situa trenta anys enrere en els drets de les dones.  

 

La llei del govern de Rajoy és més restrictiva que la norma de 1985, ja que elimina 

la possibilitat d’interrompre l’embaràs en les primeres catorze setmanes, 

considerant-se com a delicte i despenalitzant-lo només en els casos de violació i 

“greu perill per a la vida o la salut de la mare”, privant les dones del dret a decidir 

sobre la seva maternitat. També suprimeix per tant, el supòsit de malformacions o 

anomalies fetals incompatibles amb la vida, que havia justificat la interrupció de 

l’embaràs en els anys vuitanta del segle passat.  

 

És un atemptat contra la democràcia, que restringeix els drets i les llibertats de les 

dones, que representen el 50% de la població. Aquesta nova proposta de llei, que 

afecta la llibertat, la salut i la dignitat de les dones, és un projecte que neix mort i 

que no compleix cap dels preceptes internacionals reconeguts a la llei anterior. Topa 

frontalment amb les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), ja 

que restringint el dret a l’avortament augmentarà el nombre d’avortaments, es 

practicaran en pitjors condicions de salubritat, i empitjorarà la salut de les dones. Es 

tracta d’una nova política regressiva del govern central, d’una llei discriminatòria i 

retrògrada que situa Espanya novament a la cua d’Europa, esdevenint el primer país 

que retrocedeix en drets  

 

Aquesta nova normativa del govern del PP ha provocat un enorme rebuig social de 

la ciutadania del nostre país i de la resta de països del nostre entorn europeu. També 

són moltes les crítiques que han aparegut tant de professionals del món de la justícia 

com del món de la salut, així com de moltíssimes organitzacions de dones i 

organitzacions feministes a casa nostra.  

 

Per tot això proposem que el PLE de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac acordi el 

següent: 

 

Demanar al Govern de l’Estat la retirada de la reforma de la Llei Orgànica 2/2010, 

de 3 de març de salut sexual i reproductiva.  

 

Comunicar aquest acord al president del Govern de l’Estat; al Ministeri de Justícia; 

al president de la Generalitat de Catalunya; a la presidenta del Parlament de 

Catalunya; als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya; i als presidents de 

l’Associació Catalana de Municipis, i de la Federació de Municipis de Catalunya.  



 

 
Grup Municipal Socialista i Grup Municipal de Convergència i Unió de L’Ajuntament 
de Caldes d’Estrac.”””””” 
 
Alcalde: Molt bé, moltes gràcies, té la paraula. 
 
Àngel Rusiñol: Sí, no, molt simple, eh? Perquè és una reforma que ja està en reforma 
del mateix PP perquè està en plena controvèrsia i potser el més fotut de tot és 
l’aniquilació del subjecte de dret, no? de la dona quan està en gestació. Poca cosa més. 
Gràcies. 
 

Alcalde: Bé, es sotmet a votació, queda aprovada per unanimitat. La veritat és que 
és una altra d’aquelles prohibicions de voluntat d’uns quants pocs.  
 
11. PRECS I PREGUNTES  

 
Alcalde: Bé, passaríem finalment a  precs i preguntes. No se n’ha formulat cap per 
escrit, n’hi ha alguna verbal? No n’hi han? Essent Ple ordinari, doncs si el públic vol 
preguntar alguna cosa sobre els temes tractats... 
 

I essent les 20:59h l’Alcalde aixeca la sessió. 


