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ACTA DE SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE 
L’AJUNTAMENT EN DATA 1 DE DESEMBRE DEL 2014  
 

Identificació de la sessió 

Núm.: 05 extraordinària 

Caràcter: Extraordinària  

Data: 1 de desembre del 2014  

Horari: 20:00h-21:33h 

Lloc: Sala Cultural de la Casa Consistorial de Caldes d’Estrac 

 

Assistents:  

Sr. Joaquim Arnó Porras, Alcalde (CiU) 

Sr. Francesc García Cuyàs (CiU) 

Sra. Elisabeth Segura Gubern  (CiU) 

Sr. Àngel Rusiñol Esteban (CiU) 

Sr. Marcos Blázquez     (CiU) 

Sra. Mònica Serra (CiU) 

 

Sr. Miquel González Monforte (PSC) 

Sr. José Ramón Riesco Alvarez (PSC) 

Sr. Joan Andreu Baró Viaplana (PSC) 

Sra. Àngels Masíssimo (PSC) 

Sr. Pere Claver Montells (PSC) 

 
Secretari: 
Sr. Òscar Campos Planes 
 
 

0. INFORMACIÓ PRÈVIA: VISITA COS CONSULAR 
 
Alcalde: Bé, bona tarda a tothom, donem pas al Ple Extraordinari del dia d’avui, 
tot i l’extraordinari sí que m’agradaria donar compte d’un tema, el fet de la visita 
del cos consular a Caldes el dia 22 de novembre passat, en què doncs el comitè 
executiu del cos consular establert a Barcelona va poder visitar la nostra vila, i 
no només va estar present en un indret on havia estat el Consolat General del 
Regne Unit, sinó que va poder visitar la Fundació Palau i els banys termals, i 
gratament complaguts per la seva visita i les explicacions que se’ls va donar i 
per tant els vam fer un regal de municipi, han acordat tornar a vindre un altre dia, 
per tant, en la propera visita que es realitzarà segurament amb motiu de la 
Pesolada de Caldes, doncs convidarem a tots els presents, i òbviament a la resta 
de regidors doncs perquè pugueu assistir-hi,  i puguem dona’ls-hi una rebuda 
com es mereix, precisament en moments com els que estem. Gràcies. 
 
 
1. “”””APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL PRESSUPOST, BASES 

D’EXECUCIÓ, PLANTILLA PRESSUPOSTÀRIA I PRESSUPOST DE L’EPEL 
QUE HAURAN DE REGIR DURANT L’EXERCICI 2015 

 
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 2015. 
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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 els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER  
Aprovar inicialment el Pressupost General d’aquesta Corporació per a l’exercici 2015, 
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 1.948.030,74 

II Impostos indirectes 20.000,00 

III Taxes i altres ingressos 819.300,00 

IV Transferències corrents 787.219,26 

V Ingressos patrimonials 423.100,00 

 
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 . . . . . 4.391.650,00 

 

RESUM PER CAPÍTOLS DE DESPESES  

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

 

 

I Despeses de personal 1.611.400,00 

II Despeses en béns corrents i serveis 1.726.750,00 

III Despeses financeres 157.500,00 

IV Transferències 206.800,00 

 
B) OPERACIONS DE CAPITAL 

 

 

VI Inversions reals 394.000,00 

VII Transferències de capital 0,00 

VIII Actius financers 0,00 

IX Passius financers 295.200,00 

   

 TOTAL . . . . . 4.391.650,00 

 

PRESSUPOST EPEL RESUM PER CAPÍTOLS INGRESSOS 

Pressupost d’ingressos Import 

Cap. III Taxes i Altres ingressos 

Cap. IX Passius financers 

144.000,00 

0,00 

Total ingressos 144.000,00 

 

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             54.000,00 

Financ. Altres                30.900,00 

 

59.100,00 

         0,00 

84.900,00 

 

Total despeses 144.000,00 
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PRESSUPOST CONSOLIDAT AJUNTAMENT-EPEL 2015 

Ingressos     Ajuntament    Caldes XXI Ajustos    Consolidat 

Impostos directes 1.948.030,74   1.948.030,74 

Impostos indirectes 20.000,00   20.000,00 

Taxes i altres ingressos 819.300,00  

144.000,00 

 

   5.000,00 

 

958.300,00 

Transferències corrents 787.219,26   787.219,26 

Ingressos patrimonials 423.100,00   

 54.000,00 

 

369.100,00 

Alienació d’inversions reals 394.000,00   394.000,00 

Transferències de capital 0,00   0,00 

Actius financers 0,00  

0,00 

 

 

0,00 

0,00 

Passius financers 0,00 0,00  0,00 

Total ingressos 2015 4.391.650,00 144.000,00 59.000,00 4.476.650,00 

 

Despeses     Ajuntament       Caldes XXI Ajustos     Consolidat 

Despeses de personal 1.611.400,00   1.611.400,00 

Despeses de béns corrents i 
serveis 

1.726.750,00  

59.100,00 

   

  54.000,00 

 

1.731.850,00 

Despeses financeres 157.500,00   157.500,00 

Transferències 206.800,00      5.000,00 201.800,00 

Inversions reals 394.000,00 0,00 

0,00 

 

 

 

394.000,00 

Transferències de capital 0,00   0,00 

Actius financers 0,00   0,00 

Passius financers 295.200,00 84.900,00  380.100,00 

Total despeses 2015 4.391.650,00 144.000,00 59.000,00 4.476.650,00 

 

SEGON 
Aprovar inicialment la plantilla pressupostària que comprèn tots els llocs de treball 
reservats a funcionaris, personal laboral i eventual segons el següent detall: 
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PLANTILLA DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT DE CALDES 

D’ESTRAC   -   EXERCICI  2015 

Denominació Núm. 

Places 

Grup 

titulació 

Vacants 

FUNCIONARIS DE CARRERA    

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

1.2 – Tècnic Administració General   

1.3 – Tècnic Administració Especial  

1.4 - Tècnic Administració General  (RR.HH.) 

1 

1 

1 

A/1 

A1/A2 

A1 

------ 

------ 

------ 

 2. Escala d’administració especial    

2.1 Subescala Tècnica    

2.2 Subescala Serveis Especials    

2.2.1 Comeses especials    

Tècnic Activitats Lleure 1 A2 ----- 

Tècnic Mitjà en Promoció Econòmica 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 

Operari/a Brigada 2 AP ---- 

3. Escala d’Administració General 

3.1 – Administratius/ives  

 

3 

 

C1 

 

2 vacants 

3.1 Subescala Auxiliar    

Auxiliar Administratiu/va   6 C2 ----- 
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Auxiliar Administratiu/va biblioteca 1 C2 Interí 

PERSONAL LABORAL    

Denominació Núm. 

places 

Assimilat 

grup titulació 

Vacants 

Administratius/ives 

Auxiliar Administratiu/va 

2 

2 

C1 

C2 

2 vacants 

----- 

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 

2 

3 

2 

AP 

C2 

C2 

2 vacant 

2 Interí/FD1 

2 vacant 

Tècnic/a Mitjà/ana de Joventut i Educació 

Auxiliar Activitats Lleure 1 C2  

 

1 

1 

A2 

C2 

Interí 

vacant 

 

PERSONAL TEMPORAL  AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT DE CALDES D’ESTRAC  2015  

PERSONAL FUNCIONARI    

Denominació Núm. 

places 

Grup 

titulació 

 

Agents Policia interins  2 C2 Reforç estiu 

 

PERSONAL LABORAL     

Denominació Núm. 

places 

Grup 

titulació 
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Tècnic/a 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 21 de novembre de 2014””””” 

 

1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, ACORD INICIAL DEL PRESSUPOST 
MUNICIPAL, BASES D’EXECUCIÓ, PLANTILLA PRESSUPOSTÀRIA I 
PRESSUPOST DE L’EPEL QUE HAURAN DE REGIR DURANT 
L’EXERCICI 2015. 

 
Alcalde: Bé, passaríem doncs al primer punt de l’ordre del dia, que seria l’acord 
inicial del pressupost municipal, les bases d’execució, plantilla pressupostària i 
pressupost de l’empresa pública que hauran de regir durant el 2015.  
 
Bé, se’m sent, oi que sí? Sí? Vale. Bé, aquest any doncs jo penso que ha estat 
dels anys en què amb més antelació s’ha pogut presentar l’esborrany de 
pressupost a l’oposició, entenem doncs els moments en què ens trobem, doncs 
que és difícil arribar a un acord de pressupost conjunt, per tant no descartaríem, 
no descartem la possibilitat de fer-ho en el futur. La voluntat doncs d’aquests 
darrers anys d’entesa creiem doncs que la culminació seria poder realitzar un 
pressupost conjunt, i no només això sinó que fins i tot planteja’n se el fer una 
taula per poder definir les inversions de municipi necessàries durant un 
quadrienni. Fa uns anys se’ns demanava les prioritats, bé, penso que ha arribat 
el moment en què podem asseure’ns a taula i per tant, podem acabar establint 
acords de futur. 
 
Bé, el pressupost d’enguany puja a un total de 4.391.650€, amb una estructura 
definida, bueno, equilibrat per tant entre ingressos i despeses, i que si el que fem 
respecte al pressupost inicial del 2014, significa una puja del 6,86%, és a dir, de 
190... d’uns 256.950€, però en canvi, si l’agafem sobre el definitiu del 2014, tots 
sabem doncs que, al llarg de l’any  van havent incorporacions,  ja sigui 
subvencions o ingressos atípics que es van incorporant, que fan que permeten 
també tindre doncs un major sostre de despesa, doncs si l’agafem respecte el 
definitiu del 2014 seria un 5,23%, amb un total de 198.523,77€.  
 
Aquest pressupost es defineix, per capítols de despeses en: 
 

 1.611.400€ amb despeses de personal, unes despeses que signifiquen el 
40,31%  en costos de personal,  

 un 43,19% en capítol 2, és a dir, de béns i serveis, amb un total d’1.726.750€  

 un 3,94% referit a les despeses financeres, 157.500€,  
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 un 5,17% pel que fa a transferències de capital, amb un total de 206.800€ 

 i finalment, un capítol, un 7,38% en amortitzacions de préstecs, amb un total 
de 295.200€ 

 
Pel que fa als ingressos, estaríem parlant de: 
 

 1.948.030,74€ d’impostos directes 

 20.000€ d’impostos indirectes, és a dir, els que provenen de les construccions 

 819.300€ en taxes i altres ingressos, que són els que aporten per la prestació 
de serveis 

 Les transferències corrents equivalen a  787.219,26€ 

 I uns ingressos patrimonials de 423.100€ amb què extraordinàriament 
contempla l’ingrés de la licitació del preu de sortida de la guingueta número 
3 del mòdul de la platja. 

 
 
No hi ha operacions de capital en préstecs, sí en canvi per inversions està previst 
l’alineació de les parcel·les de Mn. Cinto Verdaguer per un valor de      394.000€, 
que són les que doten les infraestructures a realitzar. Aquesta mateixa partida ja 
l’havíem col·locat en el 2014, però que gràcies a la gestió de l’equip de govern, 
s’ha anat suplint les seves inversions previstes en l’alineació de parcel·les, s’ha 
anat suplint amb inversions addicionals d’inversions. A partir d’aquí podríem 
explicar la classificació per programes, això per entrar en més detall ho podríem 
veure tots penjat a la web municipal, però sí que els he de dir que al final, ens 
queda un pressupost amb les despeses reals que necessita, amb la continuïtat 
que li vam donar el darrer any, seria una continuïtat de l’exercici del 2014, i la 
culminació de la reestructuració que vam iniciar el 2008, el pressupost del 2007 
ja estava realitzat i l’estructuració del 2008, no hi ha partides de calaix de sastre, 
és a dir, està força estructurat, cadascuna de les partides té el seu corresponent 
epígraf de despesa, i deixa poc a les improvisacions.  
 
No deixa també que hi ha partides importants, sobretot en serveis socials, que 
són les que estan destinades a ser ampliables. En el pressupost no les hem 
dotades amb la seva totalitat per no hipotecar el pressupost durant tot l’any, i a 
mesura doncs que anem rebent subvencions, que algunes ja han estat 
anunciades ja sigui per la Diputació o la Generalitat de Catalunya, a través del 
Consell Comarcal, com d’altres que puguin estar previstes, són les que mica en 
mica aniran incrementant aquestes despeses d’acció social.  
 
Sí que vull destacar la dotació pressupostària per al Pla General, un Pla General 
que vam iniciar, que hem iniciat aquest 2014, gràcies a diverses subvencions de 
la Diputació de Barcelona, sobretot pel que fa a la participació ciutadana, que 
començarà les primeres sessions el dia 16 de gener, ja sortirà anunciat als 
mitjans que corresponguin, sigui a la web com a la revista municipal, i on anuncio 
que pugui participar tots els presents i tots els que ens puguin estar escoltant, ja 
que no deixa que un Pla General, el darrer és de l’any 84, és a dir, 30 anys 
enrere, per tant, és la planificació urbanística i de futur del que volem ser del 
nostre municipi.  
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També vull destacar en l’Àrea de Cultura la dotació per l’arxiu històric local, un 
acord plenari que vam prendre i els dos grups municipals ens hi vem 
comprometre, que seria per gestionar i sufragar les despeses corrents que pugui 
generar l’arxiu històric local. Altra cosa és després, i penso que  al final ens 
acabarem posant d’acord, és de com s’ha de realitzar això. 
 
Pel que fa a altres, també en l’Àrea Social, tenim les accions d’ocupació, que és 
d’aquelles partides ampliables, ja sigui per accions directes o subvencions 
directes o ja sigui per plans d’ocupació a través del SOC de la Generalitat de 
Catalunya. Aquest any, anys anteriors així ho hem anat fent, i està previst que 
en el 2005 se li dongui continuïtat.  
 
Sí que vull destacar també a l’Àrea de Joventut una nova partida que és una 
subvenció per a Creu Roja de Joventut, una secció local que està previst crear i 
que ens anima moltíssim a que sigui així, ja que aglutinaria tota aquesta joventut 
que posteriorment doncs acaben siguent voluntaris. Caldes necessitem 
voluntaris, Caldes té voluntaris, però els voluntaris més joves, doncs cal poder-
los com a mínim mantenir en un lloc com pot ser Creu Roja fent serveis socials, 
serveis de platja, serveis d’ambulància, és a dir, el que a ells més els hi plagui, 
però que al final no deixi de ser un servei a la societat. Per tant, properament 
signarem un conveni amb Creu Roja per precisament pagar el lloguer de la seva 
ubicació, de la seu de Creu Roja Joventut.  
 
Per altra banda també, en l’Àrea de Comunicació, hi ha l’increment en reprografia 
i fotocopiadores, seguim amb la centralització de tots els sistemes de 
reproducció de serveis i sobretot els serveis que estem donant a les entitats 
locals, ja sigui la cartelleria, com totes les entitats saben, dons poden venir a 
l’Ajuntament i se’ls realitza gratuïtament, i fins i tot el repartiment a les cartelleres 
municipals, doncs bé, tot això queda centralitzat a l’igual que tota la publicitat que 
en altres ocasions venien contractant ja sigui l’Àrea de Cultura o l’Àrea de 
Promoció Econòmica. Tot això està concentrat en una sola Àrea que és la de 
Comunicació i Participació Ciutadana. I també vull destacar el lleuger increment 
del Consorci Digital del Maresme, però no deixa que és una aposta de poble, 
una aposta que van iniciar doncs, si no recordo malament, l’alcalde Freixas, i que 
nosaltres hi hem volgut donar continuïtat perquè així ho creiem. 
 
Per altra banda, a l’Àrea d’Ensenyament vull destacar l’ampliació ja d’inici del 
que fa referència a les beques menjador, però també és d’aquelles partides 
ampliables. Tant aquestes beques menjador, com les beques educatives, que 
són les que al llarg de l’any es van incrementant a mesura de les necessitats i 
les subvencions que van apareixent. 
 
També vull fer referència en l’Àrea de Seguretat Ciutadana al fet de doncs hi ha 
una lleugera, bueno, una substancial reducció en lloguer i béns naturals, és a dir, 
ja només estem pagant els dos cotxes de policia, i per tant, aquesta diferència 
s’incorpora a l’adquisició de materials de seguretat per a la nostra policia local, 
com noves pistoles Taser, emissores, armaris de vestuari, taquilles, i emissores 
de la xarxa Rescat a la qual l’Ajuntament de Caldes i la policia local òbviament 
estan vinculades.  
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I finalment, en l’Àrea de Serveis Públics vull destacar precisament la seva 
estabilització dels Serveis municipals i la gerència del parc Muntanyà, una 
gerència que ens permeti sobretot la gestió íntegra d’un espai sota una sola 
direcció, una gerència en la qual espero doncs que tots els dos partits municipals 
en puguin participar i deixem doncs en mans dels tècnics, dels experts i dels que 
creguin millor com gestionar aquest parc Muntanyà. És un patrimoni en el qual 
vam fer una gran inversió amb uns fons europeus, un patrimoni del qual en traiem 
un rendiment, però creiem que encara en podem treure més i es pot aprofitar 
millor. 
 
I en quant al tema d’inversions, vull destacar el fet de, o almenys descriure a què 
els destinem. Hi ha una partida de 200.000€ del passeig dels Anglesos, que seria 
la continuïtat d’aquest any. Fa dos dies es va acabar la licitació per procediment 
negociat de les empreses que han de participar en el passeig dels Anglesos i ja 
anunciem doncs que passat Reis, ja sigui el 6 o el 7, en funció de com caigui la 
data, doncs començarien els arranjaments del passeig dels Anglesos, projecte 
que ha passat tot un llarg... perdó? Doncs ja he dit, el 7 o el 8, després de Reis, 
el primer dilluns, en què doncs bé, el projecte que ha passat el seu camí 
d’exposició pública, en el que els veïns han dit la seva, i finalment el que tindrem 
és un endreçament de l’espai del passeig, tampoc és fer un passeig nou, és a 
dir, endrecem el paviment, endrecem també el que és les llumeneres, substituïm 
les llumeneres del passeig dels Anglesos per unes de noves, ja que aquestes 
estan cremades, i les del passeig de Mar el que es fa és posar el mateix tipus de 
llumenera perquè hi hagi una homogeneïtzació dels dos espais. El paviment serà 
el mateix, per tant, també serà homogeni en els dos passejos i finalment es 
replantaran totes les palmeres que han estat malmeses pel morrut, òbviament 
no les mateixes, sinó que els hi posarem les washingtonianes, esperem que de 
moment no se les mengin, però ja saben el que diuen "cuando no hay pan, 
buenas son tortas”, doncs esperem que no canviïn de menú i se’ns fotin les que 
acabem de plantar, però bueno, d’això ja en parlarem.  
 
A partir d’aquí també vull especificar els 29.000€ que deixem per arranjaments 
de la via pública; 55.000€ per al mur del cementiri municipal, el mur està bastant 
malmès, ja si recorden fa quasi més de 5 anys que es van donar instruccions 
perquè ja no s’hi enterrés ningú, a la banda antiga, els nínxols han estat 
traslladats i s’estan traslladant mica en mica, i ja podríem estar en disposició com 
a mínim de fer una primera fase de trasllat i de refer tots els nínxols antics de la 
part antiga, és a dir, entrant a l’esquerra, substituir-los per nous i anar-los re 
col·locant. Això requerirà un temps i sobretot una tasca administrativa important.  
 
Com dic també el del passeig dels Anglesos 200.000€, el 40.000€ per fer el 
projecte del Camí Nou, 30.000€ per enllumenat públic, per anar canviant les 
fases d’enllumenat, em sembla que estem a la fase novena ja, i cada any mica 
en mica anem renovant l’enllumenat públic, amb els sistemes de regularització 
de flux, l’any passat ens en vam gastar 21.000 i la prova està és que si miren els 
estats d’execució, aquests 21.000 ja ens els hem estalviat del propi consum 
elèctric. Per tant, fer les inversions a principi d’any té la seva avantatge. Després, 
un projecte per autoconsum a l’edifici municipal que seria una mica la 
reproducció del que s’està realitzant al magatzem de la brigada, que com 
recordaran, quan vam fer-ne la inauguració vam explicar el fet de que estàvem 
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amb un projecte d’autoconsum que no s’aboqués a la xarxa, per no ser 
penalitzats i bé, en aquesta fase d’investigació, desenvolupament i innovació 
està donant els seus resultats, pràcticament estem consumint el que necessitem, 
i generem el que consumim, i volem reproduir-ho en l’edifici municipal. Un edifici 
que vostès saben, és força gran, i molt ineficient. Per tant, hem de millorar, ho 
estem fent amb l’enllumenat públic i ara ho hem de millorar en els edificis públics.  
 
10.000€ destinats al Casal d’entitats, que seria complementar i un compromís el 
qual vam adquirir que seria fins a finalitzar les obres del projecte de rehabilitació 
de l’Escorxador, anar-hi pressupostant 10.000€ aproximadament cada any, que 
amb la contribució del propis Diables, experts en oficis, doncs que comprem el 
material i en alguns casos acaben fent la mà d’obra, doncs aquests 10.000€ 
vindrien a ser pràcticament uns 15.000 del projecte. Per tant, segurament amb 4 
o 5 anys podrem tindre l’edifici al 100% en condicions. 
 
I després uns 15.000€ en videovigilància que seria anar millorant i incrementant 
doncs els punts de videovigilància per garantir la seguretat de Caldes. Una 
onada de robatoris que hi ha hagut en els darrers mesos cal dir que Caldes 
pràcticament no s’ha vist afectada, menys que cap altre municipi, per tant, el 
tindre seguretat també ens dóna garanties de que els serveis són bons.   
 
Per part meva, això és el que els acabo d’explicar, si hi ha algun dubte vam 
parlar-ne a la comissió informativa, tenien els pressupostos des de feia unes 
setmanes, però bé, si després hi ha algun altre aclariment, gustosament els hi 
faré. Tenen la paraula 
 
Miquel González: Bé, bona tarda, abans de començar amb la resposta, dos 
petites pinzellades, la primera és que l’any passat el nostre vot va ser contrari, 
sobretot per la venda d’espai públic, com van ser les finques de Mn. Cinto 
Verdaguer i per tant, tothom ha d’entendre que si arrastrem aquesta venta de 
parcel·les o la sustentació d’aquest pressupost en una venta d’espai públic, i 
l’any 2014 vam votar en contra, aquest any el nostre vot serà exactament el 
mateix. Ahir parlant amb una amiga em deia que sobretot en política és important 
la coherència, i des d’aquest grup municipal segurament durant aquests 3 anys, 
a punt del quart ja per a les eleccions haurem fet moltes coses, però segurament 
el que hem sigut ha sigut molt coherents amb pressupost i despesa. La segona 
pinzellada que volia donar és que amb la gerència de l’espai Can Muntanyà, com 
en qualsevol altra gestió en la qual estigui dintre de l’espai públic i vulguin la idea 
o les idees que pugui tenir aquest grup municipal, nosaltres no posem cap 
problema, i per tant estem disposats a treballar i a aportar tot allò que des del 
nostre grup municipal puguem aportar. 
 
En relació al pressupost 2015, dir que és una carta d’intencions, com sempre, 
com tots els altres pressupostos, els pressupostos que fa tothom, per tant, està 
sobre la taula una carta d’intencions, sí que és cert que fa temps se’ns va donar 
la possibilitat de poder col·laborar amb aquest pressupost, però continuant una 
mica amb el tema de coherència, vam pensar, i des del primer moment li vam dir 
al senyor alcalde, que el nostre vot seria negatiu. Segurament perquè nosaltres 
des del grup municipal socialista tenim un altre projecte per aquest poble, eh? 
Vostè va basar el seu projecte de poble en dos eixos fonamentals, nosaltres 
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creiem dos eixos que ara mateix no tiren endavant, que són com ens anàvem a 
solucionar el tema econòmic d’aquest poble que era el de les plaques 
fotovoltaiques, nosaltres aprovem un pressupost avui que l’ingrés d’aquestes 
plaques fotovoltaiques serà una mica més de 50.000€, i després una empresa 
pública que cada cop gestiona menos perquè econòmicament, si gestionés més 
pues seria casi inviable.   
 
Empresa pública la qual nosaltres hem votat a favor del pressupost, perquè lo 
que és la gestió d’aquesta empresa pública, aquest any hem pensat que sí que 
quadra amb el nivell de despesa i d’ingressos que pot tenir. Però amb el conjunt 
del pressupost 2015 el nostre vot serà que no.  
 
Primer eix del nostre vot, apart de la coherència és que aquest Ajuntament, vostè 
sempre salta una mica aquest tema, és el segon endeutat del Maresme, i per 
tant, això vol dir que necessitem garantir molt bé el tema de despeses i el tema 
d’ingressos. I no només això, sinó que quan presentem beneficis al cap de l’any, 
una bona part, com vostè es va comprometre, serveixi per anar eixugant aquest 
dèficit que nosaltres durant aquest any no hem vist, encara que els dos últims 
anys han sigut positius, aquest últim any em sembla que amb 500.000€, hem 
tancat amb 500.000€, no hem vist veure rebaixat aquest deute. Deute del qual 
el grup municipal socialista és no de les poques coses, però segur que no som 
responsables, nosaltres som responsables de moltes coses, quan comencem a 
discutir, anem a la història, però d’aquest deute segur que no ho som, perquè 2 
milions d’euros són de les plaques fotovoltaiques, 1 milió de deute és d’aquell 
any o dos anys del boom econòmic en el qual es va disparar la despesa 
municipal i l’altre, el gran deute de la “Gene” que són un 600 o 700.000, no? 
Apart del tema del Colón i aquestes petites, bueno, petites coses no, que són 
molts diners. Per tant, aquest procés de gestió no el veiem en aquest pressupost 
2015 ni ho veiem en la feina, eh? ja li parlo que és un tema de projecte, de 
coherència política. 
 
Nosaltres som un partit d’esquerres i ho hem dit sempre, i per tant, si hem de 
marcar 3 eixos bàsics és, tal com està la crisis actualment i com està la situació 
econòmica actualment, és el manteniment de l’espai públic, de les conquestes 
socials, i per tant, vostè parla de polítiques, d’augments de polítiques que 
nosaltres no detectem o no veiem en els imports que vostè està parlant. No 
veiem una defensa de tot el tema de salut, no veiem una defensa en el tema 
educatiu, i d’això parlarem després, i sobretot no veiem una defensa de les 
persones amb més necessitat d’aquest poble, que són els serveis socials, que 
seria el tema de la gent més afectada per la crisis a Caldes, que sent un poble 
dels quals, i això és la situació en la que vivim, possiblement no tinguem 
l’afectació de l’atur que pot tenir un Mataró o pot tenir un Pineda, però sempre hi 
ha persones tant per la part alta com per la part baixa, que necessiten aquests 
serveis i per tant, no veiem una aposta decidida en aquest tema.    
 
Com no vam veure l’any passat una aposta per l’activitat econòmica i l’ocupació, 
vostè parla de seguir augmentant les partides, però ens agradaria veure aquesta 
partida directament des de l’àrea de l’Ajuntament i no esperant aquestes 
possibles subvencions. Perquè si no arribessin, que arribar arriben, però només 
arriben com a números perquè després a la Generalitat li costa molt pagar, o al 
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Consell Comarcal, aleshores ens quedem que això, amb un forat de la 
Generalitat tan gran que no ens permet tenir tresoreria per poder desenvolupar 
projectes.  
 
En el tema de l’àrea de.. una altra pinzellada en el tema de l’Àrea de Joventut, 
subvenció Creu Roja, subvencionar aquesta àrea amb el tema del lloguer està 
molt bé, però la política de joventut és molt més que un lloguer d’un local. Sabem 
que hi ha una altra partida, eh? De l’Àrea de Joventut hi ha un tècnic, però que 
vull dir que la política no és desenvolupar pagar un lloguer perquè algú tingui un 
local, sinó després fer el seguiment d’aquest entitat a veure quin tipus de 
polítiques amb els joves està fent. Que la Creu Roja té l’experiència i la 
responsabilitat a darrera per poder-ho desenvolupar, però polítiques de joventut 
no és pagar un lloguer, és lo que vindrà després d’aquest lloguer.  
 
Per tant, acabat aquesta pinzellada, si li haguéssim de dir 3 projectes bàsics 
d’aquests 3 anys, i li torno a repetir, eh? el vot negatiu és en coherència als anys, 
li hauríem de dir, dels projectes seus, les fotovoltaiques, que aquí no se veuen 
reflectits en uns ingressos coherents amb el que sempre se’ns va dir que hi 
haurien; sempre he pensat, eh? que en l’explicació econòmica que se’ns va fer, 
a qualsevol altre poble del món hi hauria algun tipus de dimissió, eh? No estic 
demanant la dimissió de ningú, amb aquest tema, però que sí, que si podíem 
pagar 2 milions d’euros en 10 anys amb els ingressos de les fotovoltaiques, que 
ara amb 50.000€ necessitem casi 35 anys per pagar-lo, algun tipus de 
responsabilitat hauria d’haver.  
 
El segon eix del seu projecte, que va presentar el 2011, segurament seria un 
casal d’avis, aquest casal d’avis amb aquest projecte, no amb el projecte 2015 
sinó des del 2011 al 2015 aquest tampoc l’hem vist, sobretot perquè s’ha 
d’apostar amb una inversió privada de la qual es desenvoluparia un servei públic, 
que això ho han fet tots els ajuntaments, però quan això cau el 2011, algun tipus 
de reacció s’hauria de tenir, i el 2015 tampoc l’hem vista, aquesta reacció, per 
tant, del segon eix d’inversions gran que tenia Convergència i Unió, tampoc el 
veiem en aquest 2015.   
 
I si haguéssim de parlar d’un tercer eix, hauria de ser l’escola nova. Apart d’una 
modificació en el Pla General de l’esplanada, tampoc hem vist, ni veiem en 
aquest pressupost 2015 cap moviment per poder desenvolupar aquesta escola 
nova. Tampoc hem vist el manteniment de l’escola, que se’ns va dir que es faria 
un pla plurianual, segurament serà després la inversió vindrà pel Departament, 
però no els hem vist com a inversions en l’exercici 2015.  
 
Per tant, el grup municipal serà coherent amb el seu desenvolupament aquests 
3 anys, i per tant, el nostre vot serà contrari.  
 
 
Alcalde: Molt bé, el tema de les parcel·les, doncs l’entenc, cap problema. Miri, 
nosaltres vam presentar en dos eixos: un era l’eix social, i l’altre era l’eix per 
endreçar les finances locals. L’eix social, ja des de bon començament vam 
multiplicar per 3 la despesa social, tant la despesa com els recursos invertits. Li 
recordo doncs que en el 2007 la treballadora social estava a 30 hores, ara està 
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a 37, jornada complerta, la treballadora familiar estava a 12 hores, ara em sembla 
que està a 30, l’educadora social estava a 15 hores, ara està a 30, tenim una 
psicòloga, que dóna suport a les persones grans i altra gent que ho necessita, i 
tenim administratius. A banda de que, si fem la comparativa, però bueno, si la 
idea era fer la comparativa doncs en un altre moment li podré presentar, la 
despesa social s’ha incrementat per 3.  
I amb el tema d’endreçar les finances locals, era el fet de que els ingressos 
provinents del patrimoni públic, ja sigui doncs generació d’activitat econòmica, ja 
sigui de concessions, ja sigui de tot allò que recaptés directament l’Ajuntament 
per la seva acció directa o indirecta, no puc comptar evidentment els ingressos 
que poden provenir doncs en els industrials, o en els restauradors, perquè 
aquests no tenim mitjans doncs per poder-los valorar, doncs vàrem passar d’uns 
ingressos del 4,5% en aquests conceptes el 2007 a més del 14% l’any passat. 
Per tant, penso que ho vam aconseguir. 
 
Amb el tema de les plaques fotovoltaiques, jo sé que és un tema recurrent, i 
evidentment li toca que sigui recurrent, però si mira el pressupost de l’empresa 
pública, aquests 2 milions es van destinar per fer 3 coses, i el que està clar és 
que no tot va anar a les plaques fotovoltaiques, les plaques fotovoltaiques són 
un element productiu que, òbviament, té la seva repercussió de retorn mentre 
segueixi produint, però hi ha tota una sèrie d’obra civil que s’ha realitzat, vam fer 
actuacions al passeig dels Anglesos, vam fer projectes dels banys que van servir 
per donar una concessió, va ser obra civil d’arreglar el pàrquing, en el qual doncs 
en aquella zona blava del pàrquing, només a l’aparcament, cada any 
l’Ajuntament ingressa 20.000€ de zona blava a la zona de l’aparcament, cosa 
que abans no es realitzava, doncs tots aquests elements també s’han de 
comptabilitzar com a recursos propiciats precisament per aquesta actuació. I sí 
que hi ha un responsable, del tema de les fotovoltaiques, i es diu govern Zapatero 
i es diu govern Rajoy, perquè tots recordem les.., perquè entenc que vivim en el 
mateix país, tots plegats, és a dir, tots recordem que qui principalment 
incentivava a que hi haguessin inversions de privats, fins i tot de petit capital, per 
invertir en fotovoltaiques i en renovables en aquest país, es deia govern de 
l’estat, i qui després, prescindint de la seguretat jurídica doncs se n’ha fet enrere, 
hipotecant a tots els que van invertir els seus recursos, i fins i tot alguns portant-
los a la misèria, se’n diu govern de l’estat, i per aquest motiu tots recordarem i 
vostès ens hi van donar suport, evidentment, i en un acte de responsabilitat, el 
qual els honora, vam procedir a fer-ne una demanda contra l’estat espanyol, 
demanda que ha estat admesa a tràmit, em sembla pel Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, si no recordo malament. Precisament com han fet altres 
empreses, altres multinacionals i altres particulars precisament recurrent aquests 
decrets que han fet doncs que les primes s’hagin congelat, que s’hagin posat 
una sèrie d’impostos que no estaven previstos, que a sobre s’hagin reduït el 
número d’hores de radiació que es puguin cobrar, etc., etc., etc. i que ha fet 
doncs que pràcticament la recaptació baixés a la meitat. Doncs òbviament, amb 
aquestes raons, l’Ajuntament de Caldes, en defensa dels seus interessos, va 
interposar aquest recurs contra el govern de l’estat que, repeteixo, ha estat 
admès a tràmit no fa pas masses dies. Per tant, jo entenc que sigui un tema 
recurrent, però bé, en el pressupost contempla un ingrés de 54.000€, si això no 
hagués succeït, tota aquesta correlació de fets, probablement els ingressos 
estaríem parlant de 90 o 100.000€.  
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Em parla del tema del benefici, per rebaixar l’endeutament, miri, jo no sé si som 
el segon poble més endeutat del Maresme o no, segons tancament del 2014 em 
sembla que estarem a un 108%, aproximadament, un 108% d’endeutament. No 
oblidem que abans del 2007, els ajuntaments es permetien uns endeutaments 
del 115%, perdó, del 110%, per tant, en circumstàncies normals, sense tota 
aquesta modificació de lleis i contra lleis que ha anat fent el govern de l’estat 
espanyol, estaríem en la normalitat, òbviament, a tots ens agradaria menys 
deute, i ara els explicaré una part d’aquest deute d’on ve, però estaríem per sota 
del 110%. I aquest benefici que ens estan dient, utilitzar-lo per rebaixar 
endeutament, és evident que tenim beneficis cada any, el que no tenim és 
tresoreria, per què no tenim tresoreria?  
 
Tots recordarem que l’any 2012 el reial Decret 4/2012 establia doncs que els 
ajuntaments i totes les entitats públiques tenien que fer forçosament un préstec 
per assumir el deute dels proveïdors, i així d’aquesta manera deixar nets els 
bancs. És a dir, se’ns va fer una pilota vestida de blau cel, en què l’endeutament 
que tenien tots els proveïdors amb els bancs, amb pòlisses de tresoreria, i 
préstecs que no podien pagar perquè hi havia administracions que no els hi 
podien pagar, perquè aquestes altres administracions no els hi podien pagar 
perquè hi havia unes altres administracions que no els donaven els diners (el 
mateix govern de l’estat), és a dir, el govern de l’Estat no compleix amb la 
Generalitat, la Generalitat no compleix amb els ajuntaments, i els ajuntaments 
no poden complir amb els proveïdors, i els proveïdors a la vegada no podien 
complir amb els bancs, què va fer el senyor govern de l’estat? Doncs va dir: 
“solucionat, mira, bancs no patiu, que us arreglarem el problema, transferirem 
aquest deute de forma obligatòria, perquè al que no ho faci li restarem de les 
aportacions que l’estat li fa directament en els ajuntaments, els obligarem a tindre 
un préstec amb el qual paguin directament a aquests proveïdors i a l’endemà 
mateix que tu deixes anar els diners, els ajuntaments pagaran als proveïdors i 
els proveïdors t’ho tornaran a pagar a tu, per tant, el risc que tenies de no cobrar, 
no pateixis perquè ara el tens amb una administració local que sempre acabarà 
pagant” .  
 
Doncs bé, això l’Ajuntament de Caldes quan li devien, és a dir, nosaltres teníem 
deutors per valor de 2.400.000€, que aviat és dit, entre la Generalitat, un gran 
establiment hoteler que no vull mencionar, i altres particulars, doncs amb aquest 
deute vam tindre que cobrir un préstec d’1.800.000€, val? I seguim més o menys 
igual, a la Generalitat li costa pagar perquè el govern de l’estat no compleix, i el 
gran hoteler doncs mica en mica es va posant al dia, molt mica en mica, i altres 
deutors mica en mica es van posant al dia. Doncs bé, això ens genera un 
problema de tresoreria, és obvi que si tinguéssim els paràmetres normals, en 
condicions normals, que és aproximadament uns impagaments d’entre un 8 i un 
10%, tot aquest romanent de tresoreria, tota aquesta disponibilitat, eixugaríem 
en la seva totalitat aquest deute del FLA, i per tant el nostre endeutament se 
situaria per sota del 60%, per sota del 60%, inclòs aquest famosos 2 milions. Per 
tant, hem de saber, podem dir a grosso modo, doncs sí, pot ser que l’Ajuntament 
estigui molt endeutat, però també té un patrimoni que pot cobrar, hem d’explicar-
ho tot.    
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Per tant, també em parla del fet de la promoció econòmica del municipi, bé, es 
van realitzant coses, estan pressupostades, i no només esperem les 
subvencions, o sigui, jo he dit que hi ha una sèrie de partides que són ampliables, 
però si s’hi fixen també estan pressupostades, per tant, evidentment que en fem 
de coses, i si ens vénen subvencions que  demanarem, vostè ja sap que en un 
pressupost no es pot posar allò que és un futurible, sinó que s’ha de posar només 
allò que tens certificat, eh? aquí ho estem fent, posem allò que està certificat, 
però som coneixedors de l’existència d’altres ajuts perquè òbviament la Diputació 
de Barcelona, doncs que és la gran vetlladora dels municipis en aquests 
moments, totes les diputacions, doncs tenen programes que s’estan fent els seus 
tràmits, per tant, sabem del cert que ens arribaran una sèrie de recursos, per tant 
ja els podem contemplar però no especificar en el pressupost. Són aquests 
recursos amb els quals complementaran les accions que ja estem realitzant, o 
algunes d’elles precisament les tenim previstes finançar; en aquí, si ens mirem 
el pressupost d’ingressos em sembla que són 60.000€ de subvenció de 
Diputació que ja estan en el pressupost per accions concretes, per tant, no estem 
esperant a què arribin, sinó que les farem igualment.  
 
I amb el tema de polítiques de joventut, a veurem jo he posat, he especificat el 
tema del lloguer del local de la Creu Roja Joventut com un exemple més, vostès 
van aprovar un Pla Local de Joventut conjuntament amb nosaltres, vam tornar-
lo a aprovar i vam renovar-lo, per tant, vol dir que si es renova, recordem que va 
ser el primer Pla Local de Joventut que va realitzar aquest Ajuntament, em 
sembla que si no recordo malament va ser el 2009 i vam renovar-lo a un any o 
un any i escaig, vol dir que hi ha accions que s’estan realitzant, i gràcies a 
aquestes accions, doncs tenim recursos addicionals que ens vénen d’altres 
administracions, que si per altra banda no haguéssim tingut un Pla Local de 
Joventut i no realitzéssim accions de joventut concretes ni les poguéssim 
justificar, doncs no rebríem recursos. Per tant, coses se’n poden fer, que se’n 
poden fer més, indubtablement, sempre en falten, de recursos. 
 
Home, i amb el tema de l’escola, la veritat, sembla que estiguem en pobles 
diferents, perquè aquest any s’ha fet una actuació de 120.000€, tots recordem 
doncs que el Pla Únic d’Obres i Serveis n’hi aportava 500.000 més, o sigui, tots 
els recursos que l’Ajuntament de Caldes podia fer en inversions quadriennals els 
vam voler fer l’aposta i destinar-los a l’escola, per una esmena realitzada al 
Parlament de Catalunya, en què el Partit Socialista amb Esquerra Republicana 
van considerar doncs que aquests recursos tenien que estar destinats a una 
altra, amb altres accions determinades, es va anul·lar el Pla Únic d’Obres i 
Serveis en fase d’inversions, i per tant, aquests 500.000 no han vingut. 
Òbviament l’Ajuntament de Caldes s’està espavilant i està fent les gestions 
oportunes doncs per compensar-ho d’una manera o una altra. I lo que li dic, hi 
ha accions que estan reflectides perquè en tenim constància i per tant, 
constància documental de que es poden i estan realitzades, o es realitzaran, i 
n’hi ha d’altres que a mesura que vagi passant el temps es concretaran. I és 
evident que si s’ha fet una inversió de 120.000 quan se’n tenien que realitzar 
600, i s’ha fet una planta sencera, no deixarem que la resta de plantes  es quedin 
com estan, per tant, realitzarem les inversions i esperem tindre la seva 
col·laboració com l’hem tinguda fins ara en aquest cas.  
I bé, em sembla que ja li he respòs pràcticament tot, eh? Té la paraula. 
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Miquel González: Bé, començant la rèplica, d’entrada nosaltres vam aprovar al 
Pla Local de Joventut per responsabilitat política, vam col·laborar, vam treballar, 
i ja vam dir, eh? al tècnic, li vam dir a la regidora, que lo que necessitava el Pla 
Local de Joventut eren més diners, però la paraula crisis sempre està aquí, 
aleshores bé, però això no deixa de ser que des d’una política d’esquerres es 
prioritzi un altre tipus de polítiques que no aquestes, per tant, lo que hem dit del 
lloguer ho seguim reafirmant, després arribaran les polítiques, que són les que 
es desenvoluparan amb aquest Pla Local de Joventut, i això s’ha de dotar de 
diners, i això és lo que no veiem pujada de diner públic. 
 
 
Amb el tema de despesa social, la despesa social segurament és molt important 
el personal que tinguem i les hores que tinguem, però jo li demanaria al senyor 
alcalde que anés al carrer a preguntar a gent gran d’aquest poble quina rebuda, 
quin tracte, què estan rebent dels serveis socials d’aquest poble, eh? Li dic 
perquè lo que ens arriba al grup municipal socialista no és precisament positiu, 
és falta de recursos, i sí, poden estar moltes hores, però si no hi ha recursos, hi 
ha molta gent necessitada en aquest poble, sobretot, nosaltres, en aquest poble 
té una característica social que té molta gent gran, i la gent gran ho està passant 
molt malament, apart d’això, i això hi ha estudis fets socialment amb la pensió 
molta gent gran estan aguantant a les famílies, i per tant, demanem un esforç 
amb el tema de serveis socials, no tant amb les hores que sí, que poden estar 
moltes hores i rebent a molta gent, sinó amb lo que se’ls hi està donant de suport 
a aquestes famílies que, al final, poden tenir algú que els escolti, però necessiten 
o pagar un lloguer, o pagar una llum, o el rebut de l’escombraria que no poden 
arribar a pagar. 
 
En relació al tema econòmic, nosaltres pensem que ara mateix els dos   préstecs 
importants que tenim, que és el dels 2 milions... , 1.800.000€ de les plaques 
fotovoltaiques, matisarem el tema perquè sempre està amb els 2 milions d’euros, 
però el 1.800.000€ de les fotovoltaiques, no... milió i pico de les fotovoltaiques, 
un moment, un moment... i el transformador, que també va amb el pack. 
1.800.000, no anirem a donar voltes sobre 100.000€. Aquest Ajuntament ara 
mateix, estructuralment i econòmicament s’aguanta perquè hi ha una carència 
d’aquests préstecs, perquè si no, estaríem pagant a prop de 350.000€ cada any 
de préstecs. I ens hem sumat a una altra carència per anar al BBVA, que està 
dins del pressupost, perquè ens donin dos anys més de carència per poder 
pagar, però arribarà un dia que algun govern haurà d’afrontar aquests més de 
350.000€ de quotes de préstecs. Vostè diu: “si cobrem tot lo que ens deuen, 
pagarem el préstec”, el del FLAP, el de la, com ha dit? Blau cel, la inundació del 
blau cel, no? que m’imagino que deu ser PP, el blau cel deu ser del color del PP, 
perquè és des de Madrid que surt això i... primer de tot, la gent ha de tenir una 
reflexió clara: hi ha un pla perquè hi ha uns deutes, i aquests deutes existeixen, 
i els proveïdors no cobraven, i no defenso això del PP, però qui fa, qui demana i 
qui fa que els proveïdors facin servir no és el govern de Madrid o la Generalitat, 
sinó cada ajuntament, hi ha ajuntaments que no s’han adherit, hi ha ajuntaments 
que ja han pagat aquest préstec. D’ajuntaments hi ha molts tipus, sí que hi ha 
ajuntaments econòmicament més potents, amb zones industrials, cosa que la 
realitat d’aquí no podem desenvolupar això, no podem desenvolupar aquests 
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ingressos, però pensem que en aquell moment de despesa tampoc hauríem 
d’haver fet aquella despesa que es va fer.  
 
En el tema de les fotovoltaiques ja li dic, no seran 2 milions, és 1.800.000, vostè 
culpa al govern Zapatero, al govern Rajoy, però qui... això ve pel FOMIT, i això 
vol dir turisme, això no vol dir... el préstec dels 2 milions ve del FOMIT, vostè ho 
sap, l’autorització ve del FOMIT, ve de Turisme, és veritat o no?  
  
Alcalde: Turisme d’on? 
 
Miquel González: De Madrid, no, no, si del FOMIT Madrid, sí, no, no, lo que vull 
dir que, lo que passa que vam aprofitar... 
  
Alcalde: No, no era...   encara tindria la culpa la Generalitat 
 
Miquel González: No, no, vull dir que el FOMIT de Madrid, no, si no hi ha cap 
problema, però la decisió al final, és d’algú, és del govern, de fer aquesta 
inversió, miri, hi ha gent que ha pogut fer una inversió en qualsevol altra cosa, i 
li ha sortit malament, i la responsabilitat pots dir que és de molta gent, de Madrid, 
de Catalunya, de la Generalitat, de qui sigui, però al final hi ha una persona que 
ha fet aquesta decisió política, que en aquest cas és el govern i per tant, pensem 
que sí que ha de baixar, però de 50.000 a 100.000€, la diferència és que estem, 
entre cometes, “pillats” econòmicament.  
 
El tema de l’escola, jo estic convençut que vivim en el mateix poble, eh? Jo li he 
recordat el seu compromís, i el treball que ha fet durant aquests 4 anys pel seu 
compromís, que va ser una escola nova. Això és lo que he dit, i després he dit 
que l’any passat van ser 120.000€ i que no veiem partida pressupostària per a 
aquest any, que potser treballaran amb la Generalitat, que potser treballaran amb 
el Departament, no la veiem... sí, sí, però que ha d’arribar d’algun lloc. A 
l’Ajuntament prioritzem altres despeses, i ja està, és lo que hem dit de l’escola, 
però viure, vivim al mateix poble, però el seu compromís va ser una escola nova, 
va ser un casal d’avis, i per tant, durant aquests 4 anys aquests compromisos, 
entre cometes “estrelles” tampoc els hem vist. Possiblement el casal d’avis, com 
em diuen, serà de 7 anys, eh? però el de l’escola nova vostè fa 4 anys va sortir 
amb aquest compromís, no s’ha modificat el terreny, no s’ha intentat la compra, 
no s’ha fet avaluacions, que tampoc no està en aquest pressupost, poder fer tot 
això ni desenvolupar aquest projecte, per tant, la situació és aquesta.  
 
I en relació al deute, nosaltres ho tenim molt important, primer les polítiques de 
les persones, després el tema del deute, però em preocupa que no sàpiga en 
quin lloc estem del deute, i que digui que no sap que som el segon poble del 
Maresme. És molt important el deute, és molt important per tot, i som el segon 
perquè el primer és Santa Susanna, que aquest està en la “Champions Ligue” 
del mundo mundial, i clar, aquest està desorbitat, per tant, nosaltres mantenim 
el vot contrari, esperant això... 
 
Alcalde: Les posicions de vegades són relatives sempre i quan les puguis 
assumir, a vera, el tema dels tràmits de modificacions, de qualificació d’espais, i 
parlo de l’escola nova, totes aquestes coses, vostè sap perfectament que no es 
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posen en un pressupost, però si es fixa, hi ha una partida que posa POUM, pla 
urbà, pla urbanístic nou, és en aquí, quan l’any 84 aquest espai es va qualificar 
per fer-hi pisos, i que encara s’hi podien fer pisos, i és on aquí tenim el compromís 
de que no es facin pisos sinó que es facin equipaments. I això es modifica en un 
pla general nou. Per tant, sap perfectament que hi ha tràmits que no es 
pressuposten, perquè òbviament no és un tema d’obres. Sí que és cert també, 
perdó, no es pressuposta el fer una escola nova, vostè sap perfectament, perquè 
ha sigut regidor d’ensenyament o d’educació, diguem-li com vulguem, que les 
escoles noves les pressuposta, les realitza la Generalitat de Catalunya, per tant 
van als pressupostos del departament corresponent i no dels ajuntaments. I sí 
que és cert, en el 2011 nosaltres dèiem de fer una escola nova, però sap què 
passa? Que quan vam anar al Departament i els hi vam plantejar l’escola nova, 
ens van dir: “mira, acabem d’arribar i fins d’aquí a 100 anys no acabarem de 
pagar totes les escoles que s’han fet, perquè no n’hi ha ni una sola de pagada, i 
encara estem pagant tot l’excés d’equipaments que es van realitzar en el seu 
moment, en el govern tripartit”. Per tant, a partir d’ara, ja no es pressuposten ni 
s’apliquen obres noves a futur, sinó només imprescindiblement allò que es pot 
pagar en a l’any en curs.  
 
Està clar que sense moure’ns no ens passarien coses, eh que no? Bé, per tant, 
quan parlem d’ingressos de les fotovoltaiques, cal dir el següent: el préstec 
s’amortitza en 10 anys, el retorn es comptabilitza en 25 + 5, que és la vida útil de 
les plaques, per tant, el que cal és comptabilitzar el total de la inversió de la part 
productiva, repartit en 25 anys, i si fa els números, veurà que no estem tan lluny, 
el que passa és que és molt més fàcil dir: “oh, és que 200.000€”... no, no són 
200.000€. 
 
I després vostè m’expressa l’existència de problemes de serveis socials, que 
falten recursos, escolti, jo li demanaria que no s’esperés als plenaris, les portes 
són obertes, si vostè detecta algun problema, vingui, que el solucionarem, o com 
a mínim hi posarem remei. Si vostè arriba a llocs on potser nosaltres no hi 
arribem, doncs li agrairíem que ens ho fes arribar. Les urgències socials no tenen 
espera, s’han d’atendre al moment. Per tant, perfecte, arriba a un sector de la 
societat en el qual possiblement nosaltres no hi tenim accés, o no ens ho diuen, 
perfecte, aquesta col·laboració la necessitem, i la necessita el poble, no 
nosaltres.  
 
I després el tema del deute, jo li tornaré a explicar, és a dir, si vostè cobra una 
nòmina cada mes de 1.000€ i ha de pagar una hipoteca de 600€ o de 400, i les 
despeses totals són 900 i per tant, a vostè li queden 100€ cada mes nets, vostè 
al cap de 10 mesos, al cap d’un any tindrà 1.200€ nets, però ara imaginem-nos  
que durant 6 mesos no li paguen la nòmina, vostè ha de fer front a la hipoteca, 
vostè ha de fer front a totes les despeses, per tant es trobarà que a final d’any 
haurà hagut de demanar un petit préstec per fer front a aquelles despeses d’algo 
que és seu i que no li han donat. Aquest és el cas de l’Ajuntament de Caldes. És 
a dir, si vostè es fixa en els últims exercicis, tenim superàvit, què vol dir? Doncs 
que tenim més ingressos que despeses reals o despeses compromeses, i 
aquests ingressos, alguns es materialitzen, altres no. El que està clar és que el 
que hem de fer és cobrar-los, però no podem deixar de prestar els serveis. I 
vostè em diu: “això era del boom econòmic”, no, és que quan vam entrar ja ens 
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vam trobar la crisi a sobre. Però el que sí que li diré és que tota aquesta despesa, 
o tot aquest deute que se’ns deu i que no cobrem, no és de despesa corrent que 
haguem realitzat l’Ajuntament, la despesa corrent que ha realitzat l’Ajuntament 
està perfectament pressupostada i és aquest superàvit que es genera. Aquestes 
despeses que no se’ns paguen són precisament d’inversions supramunicipals: 
les inversions que hem demanat a la Generalitat, que hem demanat a altres 
institucions, no de préstecs que hagi realitzat l’Ajuntament, perquè si 
l’Ajuntament demana un préstec per fer una obra, paga el préstec i paga l’obra, 
per tant no és un problema. Si l’Ajuntament pressuposta una obra amb ingrés 
corrent, la pressuposta i la paga, perquè està en el seu pressupost. Estem parlant 
precisament que el que no cobrem són les subvencions sobretot d’obres i 
aportacions de les bressols, etc. etc. de la Generalitat de Catalunya, perquè no 
té liquidés, perquè el Govern de l’Estat ens fa trampes i ens enganya. I per tant, 
això és el peix que es mossega la cua.  
 
I és el problema que té l’Ajuntament de Caldes, a l’igual que altres ajuntaments, 
és obvi que l’Ajuntament de Caldes durant aquests últims anys ha obtingut molts 
recursos derivats precisament d’inversions, i per tant, la proporció respecte a 
altres ajuntaments en què, o bé la proporció és menor, o bé són més grans, i 
poden fer front precisament a aquesta falta de liquidés, doncs ens està situant 
en el punt en què ens trobem, que és que una falta de liquidés ens provoca haver 
d’obtenir un préstec obligatori per part de l’Estat espanyol, per cobrir els seus 
bancs. Per tant, fem-ho tot en la justa mesura, que en la seva opinió no teníem 
que haver fet tantes inversions? és probable, no teníem que haver demanat 
tantes subvencions? és una opinió, bé, però estem parlant que si es mira la llista, 
estem parlant que el deute prové d’inversions, del Pla Únic d’Obres i Serveis de 
la Generalitat de Catalunya, les obres de La Isla, les obres de la carretera de 
Sant Vicenç, estem parlant d’aquest tipus d’obres, que són les que se’ns deuen, 
i que no les cobrem. Inversions. Eren necessàries o no eren necessàries? Les 
haguessin destinat a un altre lloc o no? Nosaltres crèiem que sí, per tant és això. 
Després, òbviament, quan resulta que només tenim un gran complex hoteler 
doncs i aquest falla, eh? totes les pomes al mateix sac. Té la paraula. 
 
 
Miquel González: Tres petites coses, per acabar el debat, la primera amb el 
tema del deute, si anem a buscar la primera entitat supramunicipal que deu 
diners en aquest Ajuntament és la Generalitat, perquè no cobra, o perquè cobra 
de l’Estat..., si vostè vol defensar els interessos d’aquest Ajuntament, com estem 
segurs que els vol defensar, com ho ha dit, faci com altres ajuntaments, fagi una 
demanda a la Generalitat pel deute que tenim, com han fet molts ajuntaments, i 
ens apuntem a aquesta demanda i el grup municipal socialista li donarà suport 
en aquesta demanda a la Generalitat de Catalunya pel deute que tenim del 
PUOSC o de qualsevol altre tipus de deute que tenim, com han fet molts 
ajuntaments defensant els interessos dels seus veïns. 
 
En el tema del rànquing de deute a la comarca, no és un tema que ens inventem 
nosaltres, és un tema d’Hisenda, eh? No és un rànquing que nosaltres... no, com 
que ho ha intentat justificar que no és un tema de rànquing que nosaltres diguem 
que és el punt A menos el B, no, al rànquing d’Hisenda Santa Susanna surt el 
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primer perquè tothom coneix el tema polític, el tema de Santa Susanna com està, 
i el segon som nosaltres...   
 
Alcalde: Si donessin un premi potser sí que ens esforçaríem, però aquí 
l’important és assumir les despeses... 
 
Miquel González: I en relació a l’escola nova, que la Generalitat ho pagava, 
també ho pagava el 2011, i vostès van sortir amb el compromís de l’escola 
nova... el 2011 també les pagava, eh, les escoles, no, no, sempre les ha pagat, 
les escoles noves les paga la Generalitat 
 
Alcalde: Doncs vostè m’està dient... 
 
Miquel González: Quan un fa un compromís...  
 
Alcalde: Doncs per què hem de pressupostar-la?  
 
Miquel González: No, no he dit pressupostar, jo he dit que no ha fet cap 
moviment...  
 
Alcalde: Però això no hi digui, en tot cas, digui: “desconec els moviments que 
ha fet” 
 
Miquel González: No, jo no he dit, jo sé perfectament que l’Ajuntament de 
Caldes no ha de pagar aquesta escola, jo lo que li dic és que el 2011 també la 
pagava la Generalitat de Catalunya. En relació al comentari, i això és un 
comentari fora del pressupost, de l’excés d’equipaments públics del govern del 
tripartit. Jo, tot lo que sigui inversió per educació, s’han pogut gastar lo que 
s’hagin pogut gastar, no faria la qualificació d’excés d’equipament públic,  
 
Alcalde: Jo no he dit excés d’equipament públic, eh? 
 
Miquel González: Ha parlat, ha parlat Departament d’Educació 100 anys pagant 
escoles, pues si estem 100 any pagant escoles, estarem 100 anys pagant 
escoles, jo puc entrar en la crítica... 
 
Alcalde: La despesa s’ha de racionalitzar i s’ha de fe amb solvència... 
 
Miquel González: Algú que té el deute que tenim nosaltres em sembla que 
aquest comentari sobra. Jo si vol podem entrar, en l’aeroport aquest de Lleida o 
coses d’aquestes, però amb el Departament...  
 
Alcalde: Sí, sí, entrem-hi.. 
 
Miquel González: No, no, que no tinc cap problema, a lo millor això sí que és 
despesa que ens podríem haver estalviat durant aquella època, però no aquest 
comentari del Departament d’Educació.  
 
Alcalde: Tot depèn, si vostè els hi diu als de Lleida segurament li diran que no... 
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Miquel González: Però com que estem aquí, al grup municipal d’aquest poble, 
pues li direm lo que nosaltres pensem. Inversions en educació pública per a 
nosaltres no és una despesa, és una inversió, i per tant, si s’ha de pagar, s’ha 
de pagar. El tema és aquest... esperi, esperi un moment, el tema està en el 
comentari “excés d’equipaments públics”, i després una altra cosa: sí que es 
pressuposten els canvis d’equipaments, i vostè ho acaba d’afirmar, amb un 
POUM, però ho presenta avui, ho presenta amb aquest pressupost, per tant, sí  
home, amb aquest pressupost no l’ha tirat endavant...  
 
Alcalde: Perdoni, miri’s el pressupost del 2014 
 
Miquel González: Jo l’he deixat parlar tota l’estona, eh? Amb tooota l’educació 
del món, em sembla eh? 2014, el 2015, però quan ho presentaran? Quan es farà 
efectiu? Serà a partir del 2015, per tant, sí que hi ha moviments amb el fet de 
poder posar una escola nova o no posar una escola nova o canviar el tema del 
terreny per equipaments, després entrarem en la lluita amb la Fundació, 
entrarem, entrarà aquest Ajuntament en 10.000 lluites, però sí que 
necessitàvem, per lo menos des d’aquest grup, el desenvolupament d’aquesta 
escola nova. Nosaltres, vostè sap perfectament que teníem un altre espai, un 
altre lloc per a aquesta escola nova, però durant aquests 4 anys no ha hagut 
aquest treball, per nosaltres, però sí que hi ha una despesa amb el POUM que 
esperem que es desenvolupi, nosaltres treballarem i farem les al·legacions que 
haguem de fer. Creiem que els posicionaments són clars, per tant, el nostre vot 
serà negatiu i esperant que es compleixin sobretot les despeses i els ingressos i 
que es puguin pujar les despeses en temes socials, en tema educatiu i en tema 
d’atenció a les persones, encara que haguem d’esperar les subvencions d’altres 
entitats supramunicipals.     
 
Alcalde: És que ho veu, que no m’entén? Potser és que jo m’explico malament, 
però Bueno, hi ha vegades... escolti, el POUM és un planejament urbanístic, és 
aquí on es concreten on es volen les coses, per tant són passos que s’han anat 
realitzant. El 2014 ja s’han fet coses, i se’ns han atorgat les subvencions 
necessàries per fer el Pla de Mobilitat i el de Participació Ciutadana, és a dir, no 
el comencem el dia 16 de gener, s’ha estat treballant, per tant, sí que en fem de 
cosetes, i sí que en fem de coses, probablement les desconeixen, i ho entenc, 
val? Però home, i després, no entrem en demagògies de la despesa en educació, 
escolti, les despeses en equipaments han de ser coherents i s’han de poder 
pagar, i de la mateixa manera que es pressupostaven escoles, es tenien que 
poder pagar, perquè el que passa ara és que tot allò que s’ha fet, ara s’està 
pagant, i al haver de pagar les que es van fer, no se’n poden fer de noves, perquè 
l’economia és la que hi ha. I escolti, jo estaria d’acord en fotre una demanda a la 
Generalitat sempre i quan repercutís en el causant de la situació de desgavell 
econòmic actual, però no li agradaria, m’entén? Perquè és clar, posar una 
demanda contra una administració que està administrant les misèries que li han 
deixat, home, és molt fàcil. El problema és que en aquest país, quan algú genera 
un desgavell econòmic, no hi ha responsabilitats, i aquí hi hauria d’haver-hi 
responsabilitats. A partir d’aquí, per tant tot el que fagi falta. Si ens esforcem els 
ajuntaments, i parlo dels ajuntaments en plural, a sanejar-los, a gestionar bé, el 
que està clar és que els causants d’aquests problemes que tenim ara nosaltres i 
que els tenen la major part d’ajuntaments, de Catalunya i de l’estat, vénen 
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derivats precisament pels incompliments d’altres administracions, i no passa res. 
A nosaltres, sí, ens castiguen, i al cap i a la fi al públic en general, és a dir, el 
ciutadà en general és el que rep les conseqüències, de tots els colors i de tots 
els pensaments, però al que administra malament, no li passa res, i  “a hechos 
me remito”, per tant, posem-hi tots una mica de la nostra part. 
 
Bueno, per tant, entenem que queda aprovat, amb vot de qualitat, òbviament, 5 
vots a favor, amb 1 de qualitat, contra 5 en contra. 
 
 
2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, ACORD D’ADHESIÓ AL SERVEI DE 

RECEPCIÓ DE FACTURES PER VIA ELECTRÒNICA (SERVEI  E-FACT). 
 

“”””” 

1. La incorporació de mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en el 
desenvolupament de l’activitat i l’exercici de competències de les 
Administracions Públiques es fonamenta en l’article 45 de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del 
procediment administratiu comú. Addicionalment, l’article 6.1 de la Llei 
11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics 
reconeix als ciutadans el dret a relacionar-se amb les Administracions 
Públiques utilitzant mitjans electrònics per l’exercici dels drets previstos en 
l’article 35 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i concretament per  
efectuar pagaments i realitzar transaccions, entre d’altres actuacions, 
davant l’Administració. 

 
2. Concretament, quant a l’expedició de factures per mitjans electrònics la 

Directiva 2006/112/CE del Consell, de 28 de novembre de 2006, relativa al 
sistema comú de l’impost sobre el valor afegit al seu article 235 estableix 
que es podran preveure condicions específiques per la seva expedició. 

 
3. Al seu torn, el segon apartat de la Disposició addicional dinovena de la Llei 

30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic es preveu la 
possibilitat d’utilitzar factures electròniques en la contractació del sector 
públic. 

 
4. La Llei 56/2007, de 28 de desembre, de mesures d’impuls de la societat de 

la informació,  complementa aquest procediment amb la garantia del dret 
d’una comunicació electrònica dels ciutadans amb les Administracions 
Públiques, d’acord amb la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic 
dels ciutadans als Serveis Públics. 

 
5. L’article 17 del RD 1496/2003, de 28 de novembre, que aprova el Reglament 

pel que es regulen les obligacions de facturació, i es modifica el Reglament 
de l’impost sobre el valor afegit, preveu la possibilitat de remetre les factures 
o documents substitutius per mitjans electrònics, sempre que el destinatari 
hagi donat el seu consentiment de forma expressa i els mitjans electrònics 
utilitzats en la transmissió garanteixin l’autenticitat de l’origen i la integritat 
del seu contingut. En el mateix sentit es pronuncia l’article 2 de l’Ordre 
EHA/962/2007, de 10 d’abril, per la que es despleguen determinades 
disposicions sobre facturació telemàtica i conservació electrònica de 
factures. 
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6. En consonància amb tot això, la disposició addicional sisena de la Llei 
29/2010, de 3 d’agost, d’ús de mitjans electrònics en el sector públic de 
Catalunya, determina que, en el termini de 6 mesos des de l’entrada en vigor 
d’aquesta Llei, les entitats que integren el sector públic de Catalunya han de 
garantir l’acceptació de factures electròniques i n’han de promoure l’extensió 
entre llurs proveïdors. 

 
7. L’any 2007 la Diputació de Barcelona i el Consorci Administració Oberta 

electrònica de Catalunya van signar un conveni per a la promoció i el 
desenvolupament de projectes i serveis d’administració electrònica en les 
administracions locals catalanes, que s’ha anat prorrogant des d’aleshores.  

 
8. Així mateix, la Diputació de Barcelona, per facilitar l’efectiva implantació del 

Servei de facturació electrònica als Ens Locals, ha articulat un conveni 
específic amb el Consorci Administració Oberta de Catalunya per a la 
prestació de serveis de factura electrònica als Ens i Organismes locals que 
tenen subscrit el conveni-tipus sobre l’assumpció de funcions d’Assistència 
en la Gestió Econòmica Local (en endavant ASGEL) per la Diputació de 
Barcelona amb l’opció de connexió en xarxa. 

 
9. Aquesta Corporació a través del conveni-tipus ASGEL va encomanar la 

gestió d’Assistència en la Gestió Econòmica a la Diputació de Barcelona, 
qui en l’exercici de les seves competències de cooperació local (arts. 31 i 36 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril) presta suport jurídic, tècnic i econòmic als 
municipis de la província en diversos àmbits. 

 
10. L’esmentat conveni-tipus va ser objecte de rectificació per Dictamen de la 

Diputació de Barcelona del 22 de novembre de 2007 per tal d’esmenar 
l’omissió observada a la clàusula dotzena “Declaració de fitxer automatitzat” 
del conveni-tipus referit. 

 
11. L’abast i característiques dels diferents serveis que integren l’ASGEL es van 

detallar al Protocol que complementa dit conveni-tipus, i que actualment ha 
estat objecte d’actualització per part de la Diputació de Barcelona a fi i efecte 
d’oferir i regular el servei de suport a la recepció de factures per mitjans 
electrònics provinents de qualsevol dels proveïdors d’aquest Ens Local. 

 
12. Aquesta Corporació, dins el  context actual de les noves tecnologies de la 

informació i les comunicacions, pretén oferir a la ciutadania serveis amb 
tramitació electrònica i d’aquesta manera facilitar una Administració més 
propera i accessible.  

 
13. Per aquest motiu l’Ajuntament de Caldes d’Estrac s’adhereix al referit servei 

de recepció de factures per via electrònica (Servei e.FACT) en les 
condicions establertes al Protocol del Conveni de l’assumpció de l’ASGEL i 
al Conveni específic entre el Consorci Administració Oberta de Catalunya i 
la Diputació de Barcelona a dalt esmentat vigent en cada moment.  

 
D’acord amb els articles  21.1. a) i b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local, i 53.1. a) i b) 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 
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PRIMER.- Adherir-se al servei de recepció de factures per via electrònica (Servei 
e.FACT)  del Protocol del conveni de l’Assumpció de l’assistència a la Gestió 
Econòmica Local que ofereix la Diputació de Barcelona. 
 
SEGON.- Donar el consentiment per a la recepció de factures o documents 
substitutius per mitjans electrònics d’acord amb l’article 17 del RD 1496/2003, de 
28 de novembre, que aprova el Reglament pel que es regulen les obligacions de 
facturació. 
 
Tanmateix, el Ple municipal, amb superior criteri, acordarà el que consideri més 
adient.  
 
A Caldes d’Estrac, el 20 de novembre de 2014”””” 

 
Alcalde: Bé, passaríem al següent punt de l’ordre del dia, que tranquils el públic, 
que no seran tan llargs. Bé, seria aprovació, si s’escau, de l’acord d’adhesió al 
servei de recepció de factures per via electrònica (servei e-fact). Això el senyor 
secretari ens en pot fer 5 cèntims 
 
Òscar Campos: Sí, sí, bé, es tracta d’incorporar a l’Ajuntament el tema de la 
factura electrònica, la recepció per part de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac de 
totes aquelles factures que els proveïdors ens emeten via telemàtica, via correu 
electrònic, via els sistemes aquests, i per lo tant hi ha unes plataformes que s’han 
creat per a això, qualsevol proveïdor podrà a partir d’ara enviar a l’Ajuntament 
de Caldes factures electròniques i ja ens oblidarem del paper i demés, tot això 
provocarà pues certa agilització del procés i certa rapidesa, i en cas de que hi 
hagi tresoreria, pagament bastant ràpid també del tema, val? Simplement és 
això, eh? 
 
Alcalde: Té la paraula 
 
Joan Andreu Baró: Bé, nosaltres creiem que tot lo que sigui avançar cap al 
futur, sobretot amb aquests temes és positiu, per lo tant votarem a favor, però sí 
que ens agradaria poder valorar de quina manera es podrà tindre un control 
d’aquestes factures. És a dir, hi haurà un registre, existirà un registre o... 
 
Òscar Campos: Sí, si, un registre per suposat 
 
Alcalde: Sí, això és igual que tots els comunicats que ens venen per eacat, és a 
dir, existeix un registre que es genera automàticament, eh? I evidentment se’ls 
hi fa arribar per via electrònica com fins ara 
 
Joan Andreu Baró: Perfecte, doncs nosaltres votem a favor. 
 
Alcalde: Bé, doncs queda aprovat per unanimitat. Passaríem al següent punt de 
l’ordre del dia...  
 
 
3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, ACORD DE LICITACIÓ MÒDUL 3 DE CALDES 

D’ESTRAC DEL PARC JOAN MARAGALL 
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“””””APROVACIÓ INICIAL DEL PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES I ECONÒMIC-

ADMINISTRATIVES QUE HAN DE REGIR EL CONCURS PÚBLIC PER 

L’ADJUDICACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT PER ATORGAR LA 

CONCESSIÓ DEL MÒDUL NÚMERO 3 DE SERVEIS- BAR ALS EFECTES DE LA 

CORRESPONENT EXPLOTACIÓ AL PARC JOAN MARAGALL DE C ALDES 

D’ESTRAC. 

 
Vist que és necessari procedir a realitzar una nova concessió del mòdul número 9 del 
de serveis-bar situats al Parc Joan Maragall de Caldes D’Estrac, degut a la disponibilitat 
del dit mòdul. 
 
Vist que han estat redactats els corresponents plecs de condicions tècnics i econòmics-
administratius. 
 
Atès l’establer en els articles 258, 259 i 277 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.  

Atès l’establer en els articles 243 a 265 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals. Articles 251 i ss. de la 
Llei 30/2007, de 30 d’octubre de contractes del sector públic. 

Es proposa al Ple de la Corporació de prendre el següent 

ACORD: 

PRIMER: Aprovar inicialment el plec de condicions tècniques i econòmic- 
administratives que ha de regir el concurs públic per l’adjudicació mitjançant 
procediment obert, per atorgar la concessió del mòdul 9 de servei- bar, als efectes de la 
corresponent explotació, situat al Parc Joan Maragall de Caldes d’Estrac. 

SEGON: El plec de clàusules es publicarà al BOP, DOGC i perfil del contractant per un 
termini de 20 dies per tal que les persones interessades puguin fer les al·legacions que 
creguin oportunes, passat aquest termini sense que s’hagin produït al·legacions el plec 
de clàusules s’entendrà aprovat definitivament. 

TERCER: Paral·lelament s’inicia un termini de vint-i-sis dies naturals perquè les 
persones interessades puguin aportar les seves proposicions. 

En el ben entès que aquest termini quedarà interromput si es plantegen al·legacions als 
plecs de clàusules. 

QUART: Donar trasllat del present acord al BOP i al DOGC per la seva publicació. 

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

Caldes d’Estrac a 20 de novembre de 2014”””” 

Queda aprovat per unanimitat. 

 
 
4. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, ACORD DE LICITACIÓ MÒDUL 9 DE CALDES 

D’ESTRAC DEL PARC JOAN MARAGALL 
 
“””””APROVACIÓ INICIAL DEL PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES I ECONÒMIC-

ADMINISTRATIVES QUE HAN DE REGIR EL CONCURS PÚBLIC PER 

L’ADJUDICACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT PER ATORGAR LA 

CONCESSIÓ DEL MÒDUL NÚMERO 9 DE SERVEIS-BAR ALS EFECTES DE LA 
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CORRESPONENT EXPLOTACIÓ AL PARC JOAN MARAGALL DE C ALDES 

D’ESTRAC. 

 
Vist que és necessari procedir a realitzar una nova concessió del mòdul número 9 del 
de serveis-bar situats al Parc Joan Maragall de Caldes D’Estrac, degut a la disponibilitat 
del dit mòdul. 
 
Vist que han estat redactats els corresponents plecs de condicions tècnics i econòmics-
administratius. 
 
Atès l’establer en els articles 258, 259 i 277 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.  

Atès l’establer en els articles 243 a 265 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals. Articles 251 i ss. de la 
Llei 30/2007, de 30 d’octubre de contractes del sector públic. 

Es proposa al Ple de la Corporació de prendre el següent 

ACORD: 

PRIMER: Aprovar inicialment el plec de condicions tècniques i econòmic-administratives 
que ha de regir el concurs públic per l’adjudicació mitjançant procediment obert, per 
atorgar la concessió del mòdul 9 de servei- bar, als efectes de la corresponent 
explotació, situat al Parc Joan Maragall de Caldes d’Estrac. 

SEGON: El plec de clàusules es publicarà al BOP, DOGC i perfil del contractant per un 
termini de 20 dies per tal que les persones interessades puguin fer les al·legacions que 
creguin oportunes, passat aquest termini sense que s’hagin produït al·legacions el plec 
de clàusules s’entendrà aprovat definitivament. 

TERCER: Paral·lelament s’inicia un termini de vint-i-sis dies naturals perquè les 
persones interessades puguin aportar les seves proposicions. 

En el ben entès que aquest termini quedarà interromput si es plantegen al·legacions als 
plecs de clàusules. 

QUART: Donar trasllat del present acord al BOP i al DOGC per la seva publicació. 

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

Caldes d’Estrac a 19 de novembre de 2014””””””” 

 
 
Alcalde: Si els hi sembla, tant el 3 com el 4 els tractem junts perquè és la licitació 
del mòdul número 3 i número 9 del parc Maragall. Tenen les valoracions 
corresponents a l’expedient, i vist que han quedat vacants, el primer, el número 
3 per renúncia de l’actual concessionari, i el número 9 en què s’ha variat la 
valoració, per això torna a sortir a licitació. Tenen la paraula. 
 
Joan Andreu Baró: Bé, com que en principi no hi ha cap modificació de lo que 
ja estava establert, no tenim res en contra, o sigui que votem a favor. 
 
Alcalde: Molt bé, quedaria aprovat per unanimitat a tots dos, el 3 i el 4 
 
 
5. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, ACORD INICIAL ORDENANÇA DE PLATGES 

DE CALDES D’ESTRAC. 
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“”””APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, ACORD DE PLE DE L’ORDENANÇA DE 

PLATJA DE CALDES D’ESTRAC 

 
 

1. Des de l’Àrea de Medi Ambient s’ha redactat l’Ordenança de Platges de Caldes 
d’Estrac. 
 

2. Aquesta ordenança té per objecte regular les condicions d’ús de les platges del 
municipi garantint el dret dels ciutadans a gaudir-ne i a fer un ús públic del mar, 
de la seva ribera i de la resta de l’espai de domini públic, d’acord amb les 
competències municipals atribuïdes en l’article 115 de la Llei 22/1998, de 28 de 
juliol, de costes. 
 

3. Aquest ús i gaudi haurà de ser compatible amb l’obligació de l’administració de 
defensar i preservar-ne les característiques i elements mediambientals  i 
paisatgístics i aconseguir mantenir un nivell de qualitat de les seves aigües i de la 
ribera del mar. 
 
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 inicialment l’Ordenança de Platja de Caldes d’Estrac. 
 
SEGON 
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 al.legacions el present acord esdevindrà aprovat 
definitivament. 
 
Tanmateix, el Ple municipal, amb superior criteri, acordarà el que consideri més adient.  
 
A Caldes d’Estrac, el 20 de novembre de 2014””””” 

 
Alcalde: Aprovació, si s’escau, de l’acord inicial d’ordenança de platges de 
Caldes d’Estrac. És una ordenança especifica de l’ús de les platges, en què ens 
permet sobretot preservar-ne la seva qualitat, i la posem a l’alçada de platges 
com pot ser la de Barcelona en quant als seus usos, el pla d’usos  per part dels 
usuaris. Han tingut temps perquè els hi vam donar fa un mes o així, i si tenen 
alguna cosa a dir, en tot cas ara seria l’aprovació inicial, quedaria en exposició 
pública, doncs perquè tot el públic que vulgui doncs fer-ne esmenes òbviament 
les pugui realitzar amb tota tranquil·litat. Té la paraula 
 
Joan Andreu Baró: Bé, en principi no veiem que hi hagi... potser algunes 
puntualitzacions, quan parla en el punt 3 de clubs nàutics, i després una petita 
pregunta: quan es parla de reserva de l’espai pels alumnes, si això es considera 
reserva d’aquest espai per tot l’any o només és en període estival. 
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Alcalde: Home, entenc que seria en període d’ús, és a dir, si un ho demana per 
tot l’any doncs s’ha de valorar, és obvi que en el pla d’usos, els plans d’usos de 
platges no es donen reserves per tot l’any, sinó que són per temporada, i si parla 
de reserves doncs bé, ja seria per un mes, per dos mesos, per tant, en funció del 
que s’acabi demanant s’ha d’entendre i s’ha de valorar. No ens hem trobat, és a 
dir, la legislació no ens permet donar reserves per un any sencer, cada any s’han 
de renovar.   
 
Joan Andreu Baró: Ho deia més que res pel tema aquest, la paraula aquesta 
de “club nàutic”, que en teoria els clubs nàutics tenen un altre sistema... 
 
Alcalde: Sí, el que passa és que aquesta és una ordenança genèrica, cal 
matisar-la, nosaltres tenim el nostre club nàutic, entenem que és la varada, i és 
l’associació de pescadors, i entraria, a veure, n’hem volgut fer referència perquè 
s’entengui que la platja és tot, de punta a punta, de sant Vicenç fins a Arenys, 
però l’associació de pescadors i el club nàutic estan situats en zona portuària de 
la Generalitat de Catalunya, per tant tenen el seu tractament específic i que es 
pot sortir mencionat però en tot cas tenen un tractament molt diferent i entenc jo 
que no entrarien en un pla d’usos, eh? L’ordenança és per regular-ho tot, per 
tant, hem d’especificar en cada cas de què es tracti, i en cada cas s’adequarà 
també a la legislació sectorial corresponent. Però torno a insistir que ara és per 
poder-ne fer esmenes.   
 
Joan Andreu Baró: No, era simplement una puntualització. Creiem que tot lo 
que és els articles els trobem correctes, l’únic també afegir que lo que és la venta 
ambulant i altres activitats, bueno, dir que farem que es pugui complir la 
normativa a rajatabla perquè és un tema que també ens preocupa 
 
Alcalde: Ens preocupa però també socialment, és a dir, hem d’utilitzar la justa 
mesura a l’hora d’aplicar la normativa, eh? I aquí doncs sabem de municipis que 
ho han regulat, i que a l’hora d’aplicar-ho han tingut una sèrie de problemes, 
entre tots plegats n’hem de ser conscients  
 
Joan Andreu Baró: Potser no em referia més a la part de venta però sí al tema 
sanitari, sobretot el tema de... 
 
Alcalde: És bàsic, perquè precisament és el que impedeix, o ens permet regular 
i per tant ens permet impedir segons quins tipus d’activitats 
 
Joan Andreu Baró: Perfecte, doncs no hi ha res més a dir, per tant votem a 
favor 
 
Alcalde: S’aprovaria per unanimitat per posar-ho en exposició pública, i 
òbviament després les rectificacions que facin falta. 
 
 
6. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, ACORD D’ELECCIÓ JUTGE/JUTGESSA DE 

PAU TITULAR DE CALDES D’ESTRAC. 
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“””” 

 
1. Atès que es va produir el fet luctuós de la mort del Jutge de Pau titular Sr. 

Augusto Ulloa Cabezón. 
 

2. Es fa necessari procedir a l’elecció d’ un/a Jutge/gessa titular del càrrec, d’acord 
al que preveuen els articles 4, 5, 6 i 7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny dels 
Jutges de Pau. 
 

3. Mitjançant publicació al BOPB de data 21-10-2014 es va publicar la convocatòria 
per a l’elecció del càrrec de Jutge/gessa de Pau titular. 
 

4. Durant el termini de 15 dies d’exposició al públic s’ha presentat una candidata 
aspirant a ocupar el càrrec. 
 

5. Ha estat analitzada per la Comissió Informativa de Ple el currículum presentat i 
per unanimitat s’ha conclós que la persona que aspira a la plaça està plenament 
capacitada per desenvolupar aquesta tasca. 
 

A l’empara d’allò que prevuen els articles 4, 5, 6 i 7 del Reglament 3/1995, de 7 de 
juny, dels Jutges de Pau. Article 101.1 de la Llei Orgànica del poder Judicial i de 
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 els següents 

 
ACORDS 
 
PRIMER 
Nomenar la Sra. Sònia Liarte Corbacho com a Jutgessa de Pau titular del Jutjat de Pau 
de Caldes d’Estrac, pels motius abans esmentats. 
 
SEGON 
La Sra. Sònia Liarte Corbacho no està incurs en cap de les causes d’incapacitat que 
preveu l’article 303 de la Llei Orgànica del Poder judicial. 
 
TERCER 
Donar trasllat del present acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Secretari 
de Govern, perquè si té a bé, la Sala de Govern nomeni pel termini de quatre anys la 
Sra. Sonia Liarte Corbacho com a Jutgessa de Pau de Caldes d’Estrac. 
 
QUART 
El present acord ha estat amb plena observança del quòrum exigit en l’article 101.2 de 
la Llei Orgànica del Poder Judicial en concordança amb l’article 6 del Reglament 3/1995, 
de 7 de juny dels Jutges de Pau. 
 
No obstant el Ple amb el seu superior criteri decidirà allò que cregui més oportú.”””” 

 
Alcalde: Aprovaríem també l’acord d’elecció de jutge, bé, en aquest cas seria 
jutgessa de pau titular a Caldes d’Estrac. S’ha presentat una candidata... sí, en 
principi la vàrem conèixer el dia de la comissió informativa, i si no hi ha res a dir, 
donaríem el vist-i-plau perquè Justícia és l’elecció, el nomenament 
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Joan Andreu Baró: No, no, estem a favor i concretament creiem que és una 
persona que reuneix les condicions per estar en aquest... 
 
Alcalde: Entre d’altres coses, és llicenciada en Dret, i mediadora social. Per tant, 
en moments com aquests també ens caldrà. Doncs donem per aprovat per 
unanimitat. 
 
 
7. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, ACORD DE PLE DONAR NOM AL MIRADOR 

SITUAT A LA CONFLUÈNCIA DEL CARRER MAJOR I LA CARRETERA 
DE SANT VICENÇ. 

 
“”””””” 
1. L’Àrea d’Educació de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac va convocar un procés 

participatiu entre els infants escolaritzats al Cicle Superior de l’Escola 
Sagrada Família de Caldes d’Estrac, per tal d’escollir el nom de mirador 
situat a la confluència del carrer Major i la carretera de Sant Vicenç. 
 

2. Es van presentar 38 propostes. 
 

3. En data 17 de maig de 2011 es va celebrar la reunió del CEIP Sagrada Familia i 
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac per escollir el nom del Mirador entre les 38 
propostes. Després del corresponent debat va sortir guanyadora la proposta de: ‘El 
mirador del Drac de Caldes (Astaroth)’. 

 
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 donar nom al mirador situat a la confluència del carrer Major amb la carretera 
de Sant Vicenç, com a ‘Mirador del Drac de Caldes (Astaroth)’ 
 
SEGON 
Donar trasllat del present acord als Serveis Tècnics Municipals i a correus 
 
Tanmateix, el Ple municipal, amb superior criteri, acordarà el que consideri més adient.  
 
A Caldes d’Estrac, el 20 de novembre de 2014””””””” 

 
Alcalde: Ara passaríem a aprovar, si s’escau, per donar nom al mirador situat a 
la confluència del carrer Major i la carretera de Sant Vicenç. És una d’aquelles 
obres que estàvem discutint abans tan eufòricament amb el tema del pressupost, 
que és el nou espai que s’ha guanyat al que en diríem les escales del Fons o 
cap d’Alba. Doncs bé, tot aquell espai ja fa uns 3 anys o 4 es va fer un concurs 
de noms a l’Escola Pública Sagrada Família i va sortir escollit per votació el nom 
de Astharoth, per tant, la proposta a realitzar i per donar-li seria el nom de “El 
mirador del drac de Caldes, Astharoth”. Per tant, sotmetem a la seva 
consideració 
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Ramón Riesco: Sí, no, nosaltres estem totalment d’acord aquí, l’única 
matisació, que quan es fa un procés participatiu, sobretot quan involucrem nens 
de l’escola, un projecte que es va fer a l’any... o sigui, un concurs que es va fer 
l’any 2011, jo crec que no hauríem d’haver esperat tant de temps a fer-ho públic 
i a donar-li una mica de difusió, perquè la gent que hi participa en aquests 
processos se senti partícip i cada vegada puguem fer que els nanos participin 
més de les decisions en aquestes coses sense importància pel poble, per lo 
demés, totalment d’acord 
 
Alcalde: També sí que és cert que vam fer-ho públic, vam fer la notícia, li vam 
donar les felicitacions públicament, sí que és cert que hem trigat a posar-li el 
nom, perquè volíem tindre endreçat d’una vegada l’espai, ja que si recordaran 
una de les empreses que feia precisament l’obra va fer fallida i se’ns va endarrerir 
una mica més, per tant, calia tindre’ l endreçat i com que enguany fem els 30 
anys del correfoc, doncs volíem aprofitar i fer la inauguració per santa Llúcia 
 
Ramón Riesco: Doncs lo que sí es podria fer és incloure amb algun..., incloure 
dintre de...inclús podria ser dins la Festa major petita, ja sé que hi ha molts actes, 
fer algun acte amb la participació de l’escola i demés, amb la inauguració de 
l’espai. 
 
Alcalde: La idea és que el correfoc surti precisament d’allà, el dia 13 a les 6, 2/4 
de 7 
 
Ramón Riesco: Totalment d’acord 
 
Alcalde: Perfecte. Doncs quedaria aprovat per unanimitat 
 
 
8. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, ACORD DE DONAR NOM A TRES 

PASSATGES DEL MUNICIPI. 
 
“”””Exp. 103/2013 – Aprovació nous noms carrers  

 
 
DICTAMEN 
Atès que hi han diversos passatges de la zona marítima que no tenen denominació i 
que estan dibuixats en els plànols que s’acompanyen. 
 
Atès els fonaments de dret que determinen que la denominació de la via pública és un 
dels elements que ha de contenir l’inventari referit a les vies públiques, segons 
assenyala l’article 108 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament del patrimoni dels Ens local, cal mantenir actualitzada la nomenclatura i 
retolació de les vies públiques i la numeració dels edificis. 
 
Per això es proposa a l’Ajuntament Ple , l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 

Primer - Aprovar inicialment el nom dels carrers,  que a continuació es relacionen,   tal 
com figuren indicats en els plànols adjunts i que son els següents: 
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1. Passatge Ponent  

Situat entre el carrer Ciutat de la Paz/passeig dels Anglesos, just al límit amb el TM de Sant Vicenç de Montalt. 
 

2. Passatge Tramuntana 
Situat entre el parc Joan Maragall i la platja , al llevant de l’hotel Colon. 

 
3. Passatge Gregal 

Situat entre el passeig de les Moreres i el passeig del Mar, entre els números 1 i 2 del passeig del Mar. 
 

4. Passatge de Llevant 
      Situat entre el passeig de les Moreres  i el passeig del Mar just al límit amb el TM d’Arenys de Mar.. 

 

Segon - Publicar aquest acord a: 

 Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament 

 Web municipal : www.caldetes.cat 

 Butlletí oficial de la Província de Barcelona. 
 

en compliment d’allò que disposa l'article 277 de la Llei municipal i de regim local de 
Catalunya, Text Refós aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril,  
 
Als efectes que les persones interessades puguin presentar les observacions o els 
suggeriments que consideri convenients, durant el termini de VINT DIES , a comptar des 
de l’endemà de la publicació del corresponent Edicte al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, en el benentès que, de no presentar-se reclamacions, aquesta aprovació 
esdevindrà aprovada definitiva. 
 
L’ajuntament Ple, tanmateix acordarà el que consideri mes adient.””””” 

 
 
Alcalde: L’altre punt seria donar nom, ja veuen que estem de noms, donar nom 
a 3 passatges de la zona marítima. Tres passatges, un d’ells té nom i altres dos 
no en tenen, estem parlant del passatge [hi ha el plano aquí], del passatge que 
surt de l’aparcament fotovoltaic, ja veuen que la relació sempre hi és, eh? de 
l’aparcament fotovoltaic, que li diríem passatge de Ponent, perquè precisament 
és on es pon el sol, el passatge que seria l’actual que dóna la volta a l’hotel 
Colón, i per tant fa aquesta ela des del Bassiot fins a perpendicular paral·lel a la 
platja, que seria el passatge de Tramuntana, bàsicament perquè hi bufa més fort, 
i l’actual tros que ens queda de l’anomenat carrer de Sant Josep, que si tots 
recorden, els que fa molts anys que són de Caldes, allà hi havia un pas a nivell i 
era la continuïtat del carrer sant Josep, al tancar-se i deixar d’existir aquest pas 
a nivell, ens ha quedat aquell remanent que encara es diu carrer sant Josep, no 
té cap adreça, per tant li posaríem el passatge de Gregal. Per tant, si estan 
d’acord ho sotmetem a la seva consideració. 
 
Joan Andreu Baró: Nosaltres estem totalment d’acord, sobretot perquè els 
noms vénen d’acord amb el poble, som un poble mariner i això són noms que li 
vénen bé. 
 
Alcalde: I no deixa que també és en consonància amb els noms que havien 
posat altres governs d’anar seguint de posar-li noms de vents. Doncs quedaria 
aprovat per unanimitat. 
 
 

http://www.caldetes.cat/
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Alcalde: Després vénen dos modificacions d’estatuts de consorcis, que un és el 
Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme i l’altre és la modificació 
d’estatuts del Consorci Digital Mataró-Maresme. Sí, tots aquests vénen a ser 
modificacions que adeqüen els estatuts a la nova Llei de Racionalització de les 
Administracions Locals, la LRSAL, i que a més a més, el Consorci Digital 
Maresme canvia l’adreça, la seu, la seu social que fins ara era al Centre Cívic 
del carrer Juan Sebastián Elkano a Mataró, i que passa a ser al TecnoCampus, 
que és on està actualment ubicat. Tenen la paraula. 
  
Miquel González: Bé, creiem que són dos temes, dos punts de gestió de govern, 
dels consorcis, temes legals, i per tant el nostre vot serà a favor per no entorpir 
el seu desenvolupament. 
 
Alcalde: Gràcies, perquè el públic.. perquè n’estiguin assabentats, quan un 
consorci modifica els seus estatuts, que tots i cadascun dels seus membres l’han 
de passar pel Plenari per adequar-los i per tant, per donar-li el seu vist-i-plau. El 
que fem és per això, un pur tràmit, sí. 
 
Alcalde: I després entraríem a les mocions que s’han presentat, que són 
conjuntes... Sí, quedarien aprovats per unanimitat.  
 
 
9. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, PROPOSTA D’ACORD DE RATIFICACIÓ DE 

LA MODIFICACIÓ D’ESTATUTS DEL CONSORCI DE PROMOCIÓ 
TURÍSTICA COSTA DEL MARESME 

 
“”” 

1. Vist el contingut dels vigents estatuts del Consorci de Promoció Turística Costa 
del maresme que varen ser publicats en el BOP de Barcelona núm. 240 de 
7.10.2003, pàgs. 26 a 31; i per anunci de referència al DOGC núm. 3985 de 
10.10.2003, pàg. 19549, així com la darrera modificació d’estatuts operada per 
acord de Junta General del consorci de Promoció Turística costa del maresme 
el 13 de juny de 2012, quin text va ser publicat al BOP de Barcelona núm. CVE 
022014008505 de 7.04.2014; i per anunci de referència al DOGC núm. 6636 de 
3.06.2014. 

 
2. Vist que s’escau procedir a formular una modificació estatutària per tal d’ 

adaptar-los tant a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL), com a la Llei 15/2014, se 16 de 
setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma 
administrativa 

 
3. Vist que, amb aquests antecedents, la Junta General del Consorci de Promoció 

Turística Costa del Maresme, en sessió de 18 de novembre de 2014 ha aprovat 
inicialment la modificació dels estatuts del Consorci, concretament: 

 
 Modificacions introduïdes per a l’adaptació dels Estatuts a la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de les Administracions Públiques (LRSAL) 
 
S’introdueix l’adscripció al Consell Comarcal del Maresme, essent que s’introdueix un 
segon paràgraf a l’article 5 (Règim jurídic), que quedarà així: 
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Article 5: Règim jurídic 
.../... 
 “A l’empara de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
les Administracions Públiques, en la seva disposició final segona s’estableix que els 
estatuts de cada Consorci determinaran l’Administració Pública a la que estarà adscrit 
així com el seu règim orgànic, funcional i financer d’acord amb el que preveuen els 
apartats de la llei. En aplicació dels criteris continguts en aquesta norma, el Consorci 
s’adscriu al Consell Comarcal del Maresme. Aquesta adscripció determina la subjecció 
al règim pressupostari, de comptabilitat i control de l’administració d’adscripció, sens 
perjudici del mandat legal a la Llei Orgànica 20/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat financera.” 
 
S’introdueix la possibilitat que l’ens d’adscripció pugui classificar el Consorci, d’acord 
amb les previsions i efectes contingudes a la Disposició Addicional dotzena de la Llei de 
Bases de Règim Local en la seva redacció donada per l’article primer, apartat trenta-set 
de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de les 
Administracions Públiques; tot introduint un tercer paràgraf a l’article 5 (Règim Jurídic) 
 
Article 5: Règim jurídic  
.../... 
 “Correspondrà al Ple de l’ens local al que el Consorci estigui adscrit la classificació del 
Consorci en un dels tres grups previstos d’acord amb les previsions i efectes 
contingudes a la Disposició Addicional dotzena de la Llei de Bases de Règim Local en 
la seva redacció donada per l’article primer, apartat trenta-set de la Llei 27/2013, de 27 
de desembre, de racionalització i sostenibilitat de les Administracions Públiques.” 
 
S’introdueix un nou redactat de l’article 27 referent a la incorporació de personal al 
consorci, essent que quedarà així:  
 
Article 27: “El personal al servei del Consorci pot ser funcionari o laboral procedent 
exclusivament d'una reassignació de llocs de treball de les administracions participants, 
el seu règim jurídic serà el de l'Administració pública d'adscripció i les seves retribucions 
en cap cas podran superar les establertes per llocs de treball equivalents a aquella. 
 
A aquests efectes, respecte del personal ja existent, caldrà que sigui adscrit a alguna 
de les administracions participants per, posteriorment, ser reassignat al consorci i es 
regirà pel règim jurídic de l’administració pública a la que el consorci estigui adscrit.” 
 
Modificacions introduïdes per a l’aptació dels Estatuts a la Llei 15/2014, se 16 de 
setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma 
administrativa. 
 
S’introdueix la previsió legal introduïda pels articles 12 al 15, ambdós inclosos, de la Llei 
15/2014, se 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de 
reforma administrativa, quant a la separació i liquidació, en el seu cas, del Consorci; 
essent que s’introdueix un nou paràgraf al final de l’article 36 i un nou paràgraf al final 
de l’article 34, i s’introdueix també una nova Disposició Addicional Segona, referent a la 
dissolució i a la separació, respectivament del Consorci, que quedaran així: 
 
Article 36: 
.../... 
 “Als efectes de la dissolució i liquidació del Consorci serà d’aplicació allò disposat a 
l’article 14 de la Llei 15/2014, se 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i 
altres mesures de reforma administrativa.” 
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Article 34: 
.../... 
 “Als efectes de la separació d’algun o alguns membres del Consorci serà d’aplicació 
allò disposat als articles 12 i 13 de la Llei 15/2014, se 16 de setembre, de racionalització 
del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa.” 
 
Disposició Addicional segona: “Quant a la separació i liquidació del Consorci, en tot allò 
no previst en els presents Estatuts ni en Llei 15/2014, se 16 de setembre, de 
racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa, s’estarà a 
allò previst en el Codi Civil sobre la societat civil, excepte el règim de liquidació, que se 
sotmetrà a allò disposat en el Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei de societats de Capital”. 
 
Vist que en relació amb els aspectes procedimentals cal tenir en compte que la 
modificació dels Estatuts dels Consorci, segons allò previst a l’article 322 del Reglament 
d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de 
juny, requereix que l’acord de modificació adoptat per la Junta General, sigui ratificat 
pels ens i les administracions que en formen part, acordada amb les mateixes formalitats 
que per a l’aprovació, pel quòrum de majoria absoluta de membres de la corporació, de 
manera que els ens locals participants han de fer-ne una aprovació inicial i una altra de 
caràcter definitiu, posterior aquesta darrera al sotmetiment de l’expedient a informació 
pública pel període de 30 dies. 
 
Vistos els article 11. l) i 33 dels vigents estatuts del Consorci, i l’article 322 del Reglament 
d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels  següents 
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- RATIFICAR INICIALMENT l’expedient de modificació dels Estatuts del 
Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme, aprovat inicialment per acord de la 
Junta General del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme de data 18 de 
novembre de 2014 per tal d’ adaptar-los tant a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL), com a la Llei 15/2014, 
se 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma 
administrativa, d’acord amb el text que s’incorpora a continuació: 
 
Modificacions introduïdes per a l’adaptació dels Estatuts a la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de les Administracions Públiques (LRSAL) 
 
S’introdueix l’adscripció al Consell Comarcal del Maresme, essent que s’introdueix un 
segon paràgraf a l’article 5 (Règim jurídic), que quedarà així: 
 
Article 5: Règim jurídic 
.../... 
 “A l’empara de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
les Administracions Públiques, en la seva disposició final segona s’estableix que els 
estatuts de cada Consorci determinaran l’Administració Pública a la que estarà adscrit 
així com el seu règim orgànic, funcional i financer d’acord amb el que preveuen els 
apartats de la llei. En aplicació dels criteris continguts en aquesta norma, el Consorci 
s’adscriu al Consell Comarcal del Maresme. Aquesta adscripció determina la subjecció 
al règim pressupostari, de comptabilitat i control de l’administració d’adscripció, sens 
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perjudici del mandat legal a la Llei Orgànica 20/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat financera.” 
 
S’introdueix la possibilitat que l’ens d’adscripció pugui classificar el Consorci, d’acord 
amb les previsions i efectes contingudes a la Disposició Addicional dotzena de la Llei de 
Bases de Règim Local en la seva redacció donada per l’article primer, apartat trenta-set 
de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de les 
Administracions Públiques; tot introduint un tercer paràgraf a l’article 5 (Règim Jurídic) 
 
Article 5: Règim jurídic 
.../... 
 “Correspondrà al Ple de l’ens local al que el Consorci estigui adscrit la classificació del 
Consorci en un dels tres grups previstos d’acord amb les previsions i efectes 
contingudes a la Disposició Addicional dotzena de la Llei de Bases de Règim Local en 
la seva redacció donada per l’article primer, apartat trenta-set de la Llei 27/2013, de 27 
de desembre, de racionalització i sostenibilitat de les Administracions Públiques.” 
 
S’introdueix un nou redactat de l’article 27 referent a la incorporació de personal al 
consorci, essent que quedarà així:  
 
Article 27: “El personal al servei del Consorci pot ser funcionari o laboral procedent 
exclusivament d'una reassignació de llocs de treball de les administracions participants, 
el seu règim jurídic serà el de l'Administració pública d'adscripció i les seves retribucions 
en cap cas podran superar les establertes per llocs de treball equivalents a aquella. 
 
A aquests efectes, respecte del personal ja existent, caldrà que sigui adscrit a alguna 
de les administracions participants per, posteriorment, ser reassignat al consorci i es 
regirà pel règim jurídic de l’administració pública a la que el consorci estigui adscrit.” 
 
Modificacions introduïdes per a l’aptació dels Estatuts a la Llei 15/2014, se 16 de 
setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma 
administrativa. 
 
S’introdueix la previsió legal introduïda pels articles 12 al 15, ambdós inclosos, de la Llei 
15/2014, se 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de 
reforma administrativa, quant a la separació i liquidació, en el seu cas, del Consorci; 
essent que s’introdueix un nou paràgraf al final de l’article 36 i un nou paràgraf al final 
de l’article 34, i s’introdueix també una nova Disposició Addicional Segona, referent a la 
dissolució i a la separació, respectivament del Consorci, que quedaran així: 
 
Article 36: 
.../... 
 “Als efectes de la dissolució i liquidació del Consorci serà d’aplicació allò disposat a 
l’article 14 de la Llei 15/2014, se 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i 
altres mesures de reforma administrativa.” 
 
Article 34: 
.../... 
 “Als efectes de la separació d’algun o alguns membres del Consorci serà d’aplicació 
allò disposat als articles 12 i 13 de la Llei 15/2014, se 16 de setembre, de racionalització 
del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa.” 
 
Disposició Addicional segona: “Quant a la separació i liquidació del Consorci, en tot allò 
no previst en els presents Estatuts ni en Llei 15/2014, se 16 de setembre, de 
racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa, s’estarà a 
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allò previst en el Codi Civil sobre la societat civil, excepte el règim de liquidació, que se 
sotmetrà a allò disposat en el Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei de societats de Capital”. 
 
SEGON.- SOTMETRE l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies hàbils 
a efectes de presentació d’al•legacions i reclamacions, mitjançant la inserció d’un enunci 
al BOP de Barcelona, al DOGC i al tauler d’edictes de l’entitat. 
 
TERCER.- DONAR AUDIÈNCIA, de forma simultània, als interessats i a les entitats que 
han exercit la iniciativa. 
 
QUART.- CONSIDERAR definitivament aprovat l’expedient de ratificació de la 
modificació del Estatuts del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme pel cas 
que durant el període d’informació pública no es presenti cap reclamació o suggeriment. 
 
CINQUÈ.- FORMULAR encàrrec al Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme 
per tal que, actuant en nom i representació d’aquesta entitat, es procedeixi a la 
publicació dels corresponents anuncis d’aprovació inicial i definitiva, formuli el tràmit 
d’audiència als interessats, així com procedeixi a la publicació íntegra el text de la 
modificació dels Estatuts, definitivament aprovada en el Butlletí Oficial de la Província 
als efectes que preveu l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local. 
 
SISÈ.- DONAR TRASLLAT del present acord al Consorci de Promoció Turística Costa 
del Maresme, als efectes escaients. 
 
Caldes d´Estrac, 20 de novembre de 2014”””””” 
 
Queda aprovat per unanimitat. 

 
 
 
10. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, PROPOSTA D’ACORD DE RATIFICACIÓ DE 

LA MODIFICACIÓ D’ESTATUTS DEL CONSORCI DIGITAL MATARÓ-
MARESME 

 
“””””””” 

1. Vist el contingut dels estatuts del Consorci Digital Mataró-Maresme que varen 
ser publicats en el BOP de Barcelona núm. 290 de 04.12.2006, pàgs. 23 a 26; 
i al DOGC núm. 4782, de 18.12.2006, pàgs. 53098 i 53099, mitjançant anunci 
de referència i modificats en data 6 de maig de 2008, publicats en la seva forma 
definitiva al BOP núm. 114, de 13 de maig de 2009, pàgs. 157 i successives. 

 
2. Vist que s’escau procedir a formular una modificació estatutària per tal de 

reflectir en els mateixos determinades modificacions d’oportunitat com establir 
la nova adreça del consorci, com del número de membres que composen la 
comissió Executiva del Consorci, així com per tal de concretar la prestació del 
servei opúblic de comunicació audiovisual d’acord amb les especificacions 
recollides en  la Llei 22/2005, del 29 de desembre, de la comunicació 
audiovisual de Catalunya i d’altres; així com adaptar-los tant a la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local 
(LRSAL), com a la Llei 15/2014, se 16 de setembre, de racionalització del 
Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa. 
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3. Vist que, amb aquests antecedents, el Ple del Consorci Digital Mataró-

Maresme, en sessió de 14 de novembre de 2014 ha aprovat inicialment la 
modificació dels estatuts del Consorci, concretament: 

 
a) Modificacions introduïdes per motius d’oportunitat:  
 

 S’introdueix un nou apartat 6 a l’article 3, que tindrà el següent redactat: 
Article 3.6: “La prestació del servei públic de comunicació audiovisual d'àmbit local 
serà duta a terme en forma de gestió directa, d’acord amb allò previst a l’article 32.2 
de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la Comunicació audiovisual de Catalunya.” 
 

 S’introdueix un incís explicatiu a l’apartat 1 de l’article 4, per adaptar a la realitat 
actual del Consorci a les previsions del nombre d’ajuntaments membres previstos en 
la redacció vigent d’aquest apartat dels Estatuts, introduint la frase “... que així ho 
desitgin d’entre els ...”, de tal forma,  que quedarà així: 
Article 4.1: “....... , integrada voluntàriament pels Ajuntaments que així ho desitgin 
d’entre els integrants de la demarcació.....” 
 

 S’introdueix el nou domicili del Consorci,  essent que  l’article 5 quedarà així:  
Article 5: “El domicili del Consorci serà a Mataró, carrer Carrer Tordera, 37, local 8, 
edifici del Coneixement. Tanmateix el Ple del Consorci podrà modificar aquest 
domicili”. 
 

 S’introdueix un nou redactat al subapartat b) de l’apartat 2 de l’article 8, per 
tal el nombre de membres de la comissió Executiva a la situació actual de membres 
del Consorci,  que quedarà així: 
Article 8.2. b): “Tants vocals com nomeni el Ple”. 
 

 S’introdueix un nou redactat a l’apartat 1 de l’article 9, per adaptar a la realitat 
actual del Consorci les previsions del nombre de Vicepresidents existents en la 
redacció vigent d’aquest apartat dels Estatuts, de tal forma,  que quedarà així: 
Article 9.1: “El Ple del Consorci elegirà, d’entre els seus membres, un President i un 
o varis Vicepresidents, que supliran al President, en l’ordre que en el seu cas 
s’estableixi, en casos de vacant, absència o malaltia”. 
 
b) Modificacions introduïdes per a l’aptació dels Estatuts a la Llei 27/2013, de 
27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de les Administracions 
Públiques (LRSAL) 
 

 S’introdueix la possibilitat que l’ens d’adscripció pugui classificar el 
Consorci, als efectes de poder determinar el nombre màxim de membres de l’òrgan 
màxim del Consorci, essent que s’afegeix un nou apartat 7 a l’article 4 
 
Article 4.7: “Correspondrà al Ple de l’ens local al que el Consorci estigui adscrit la 
classificació del Consorci en un dels tres grups previstos d’acord amb les previsions 
contingudes a Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
les Administracions Públiques als efectes de determinar el nombre màxim de 
membres del òrgans superiors de govern del Consorci, així com el nombre màxim i 
mínim dels directius i la quantia de les retribucions.” 
 

 S’introdueix l’adscripció a l’Ajuntament de Mataró, essent que s’introdueix un 
nou apartat 6 a l’article 3, que quedarà així: 
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Article 3.6: “A l’empara de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de les Administracions Públiques, en la seva disposició final segona 
s’estableix que els estatuts de cada Consorci determinaran l’Administració Pública a 
la que estarà adscrit així com el seu règim orgànic, funcional i financer d’acord amb 
el que preveuen els apartats de la llei. En aplicació dels criteris continguts en aquesta 
norma, el Consorci s’adscriu a l’Ajuntament de Mataró. Aquesta adscripció determina 
la subjecció al règim pressupostari, de comptabilitat i control de l’administració 
d’adscripció, sens perjudici del mandat legal a la Llei Orgànica 20/2012, de 27 d’abril, 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat financera.” 
 

 S’introdueix un nou redactat en els apartats 2 i 3 de l’article 10 referent al 
personal, i es suprimeix una part de l’apartat 4 de l’esmentat article 10, essent 
que quedaran així:  
Article 10.2: “El personal al servei del Consorci pot ser funcionari o laboral procedent 
exclusivament d'una reassignació de llocs de treball de les administracions 
participants, el seu règim jurídic serà el de l'Administració pública d'adscripció i les 
seves retribucions en cap cas podran superar les establertes per llocs de treball 
equivalents a aquella.” 
 
Article 10.3: “A aquest efectes, respecte del personal ja existent, caldrà que sigui 
adscrit a alguna de les administracions participants per, posteriorment, ser reassignat 
al consorci i es regirà pel règim jurídic de l’administració pública a la que el consorci 
estigui adscrit”. 
 
De l’article 10.4 es suprimeix la frase següent: ...,” o en qualsevol altre ens local”, ...  
 
c) Modificacions introduïdes per a l’adaptació dels Estatuts a la Llei 15/2014, 
se 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de 
reforma administrativa. 
 

 S’introdueix la previsió legal introduïda pels articles 12 al 15, ambdós 
inclosos, de la Llei 15/2014, se 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic 
i altres mesures de reforma administrativa, quant a la separació i liquidació, en el seu 
cas, del Consorci; essent que s’introdueix un nou apartat 4 a l’article 14 i un nou 
apartat 4 a l’article 15, i s’introdueix també una nova Disposició Addicional Segona, 
referent a la dissolució i a la separació, respectivament del Consorci, que quedaran 
així: 
 
Article 14.4: “Als efectes de la dissolució i liquidació del Consorci serà d’aplicació allò 
disposat a l’article 14 de la Llei 15/2014, se 16 de setembre, de racionalització del 
Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa.” 
 
Article 15.4: “Als efectes de la separació d’algun o alguns membres del Consorci serà 
d’aplicació allò disposat als articles 12 i 13 de la Llei 15/2014, se 16 de setembre, de 
racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa.” 
 
Disposició Addicional segona: “Quant a la separació i liquidació del Consorci, en tot 
allò no previst en els presents Estatuts ni en Llei 15/2014, se 16 de setembre, de 
racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa, s’estarà 
a allò previst en el Codi Civil sobre la societat civil, excepte el règim de liquidació, 
que se sotmetrà a allò disposat en el Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de societats de Capital”. 
 

4. Vist que en relació amb els aspectes procedimentals cal tenir en compte que la 
modificació dels Estatuts dels Consorci, segons allò previst a l’article 322 del 
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Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat per Decret 
179/1995, de 13 de juny, requereix que l’acord de modificació adoptat per 
la Junta General, sigui ratificat pels ens i les administracions que en 
formen part, acordada amb les mateixes formalitats que per a l’aprovació, 
pel quòrum de majoria absoluta de membres de la corporació, de manera 
que els ens locals participants han de fer-ne una aprovació inicial i una altra de 
caràcter definitiu, posterior aquesta darrera al sotmetiment de l’expedient a 
informació pública pel període de 30 dies. 

 
5. Vistos els article 11. l) i 33 dels vigents estatuts del Consorci, i l’article 322 del 

Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents 

 
ACORDS: 
 
PRIMER.- RATIFICAR INICIALMENT l’expedient de modificació dels Estatuts del 
Consorci Digital Mataró-Maresme, aprovat inicialment per acord del Ple del Consorci 
Digital Mataró-Maresme de data 14 de novembre de 2014 per tal d’introduir 
determinades modificacions per motius d’oportunitat així com per adaptar-los tant a 
la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l'Administració Local (LRSAL), com a la Llei 15/2014, se 16 de setembre, de 
racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa, d’acord 
amb el text que s’incorpora a continuació: 
 
a) Modificacions introduïdes per motius d’oportunitat:  
 

 S’introdueix un nou apartat 6 a l’article 3, que tindrà el següent redactat: 
Article 3.6: “La prestació del servei públic de comunicació audiovisual d'àmbit local 
serà duta a terme en forma de gestió directa, d’acord amb allò previst a l’article 32.2 
de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la Comunicació audiovisual de Catalunya.” 
 

 S’introdueix un incís explicatiu a l’apartat 1 de l’article 4, per adaptar a la realitat 
actual del Consorci a les previsions del nombre d’ajuntaments membres previstos en 
la redacció vigent d’aquest apartat dels Estatuts, introduint la frase “... que així ho 
desitgin d’entre els ...”, de tal forma,  que quedarà així: 
Article 4.1: “....... , integrada voluntàriament pels Ajuntaments que així ho desitgin 
d’entre els integrants de la demarcació.....” 
 

 S’introdueix el nou domicili del Consorci,  essent que  l’article 5 quedarà així:  
Article 5: “El domicili del Consorci serà a Mataró, carrer Carrer Tordera, 37, local 8, 
edifici del Coneixement. Tanmateix el Ple del Consorci podrà modificar aquest 
domicili”. 
 

 S’introdueix un nou redactat al subapartat b) de l’apartat 2 de l’article 8, per 
tal el nombre de membres de la comissió Executiva a la situació actual de membres 
del Consorci,  que quedarà així: 
Article 8.2. b): “Tants vocals com nomeni el Ple”. 
 

 S’introdueix un nou redactat a l’apartat 1 de l’article 9, per adaptar a la realitat 
actual del Consorci les previsions del nombre de Vicepresidents existents en la 
redacció vigent d’aquest apartat dels Estatuts, de tal forma,  que quedarà així: 
Article 9.1: “El Ple del Consorci elegirà, d’entre els seus membres, un President i un 
o varis Vicepresidents, que supliran al President, en l’ordre que en el seu cas 
s’estableixi, en casos de vacant, absència o malaltia”. 
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b) Modificacions introduïdes per a l’aptació dels Estatuts a la Llei 27/2013, de 
27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de les Administracions 
Públiques (LRSAL) 
 

 S’introdueix la possibilitat que l’ens d’adscripció pugui classificar el 
Consorci, als efectes de poder determinar el nombre màxim de membres de l’òrgan 
màxim del Consorci, essent que s’afegeix un nou apartat 7 a l’article 4 
 
Article 4.7: “Correspondrà al Ple de l’ens local al que el Consorci estigui adscrit la 
classificació del Consorci en un dels tres grups previstos d’acord amb les previsions 
contingudes a Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
les Administracions Públiques als efectes de determinar el nombre màxim de 
membres del òrgans superiors de govern del Consorci, així com el nombre màxim i 
mínim dels directius i la quantia de les retribucions.” 
 

 S’introdueix l’adscripció a l’Ajuntament de Mataró, essent que s’introdueix un 
nou apartat 6 a l’article 3, que quedarà així: 
Article 3.6: “A l’empara de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de les Administracions Públiques, en la seva disposició final segona 
s’estableix que els estatuts de cada Consorci determinaran l’Administració Pública a 
la que estarà adscrit així com el seu règim orgànic, funcional i financer d’acord amb 
el que preveuen els apartats de la llei. En aplicació dels criteris continguts en aquesta 
norma, el Consorci s’adscriu a l’Ajuntament de Mataró. Aquesta adscripció determina 
la subjecció al règim pressupostari, de comptabilitat i control de l’administració 
d’adscripció, sens perjudici del mandat legal a la Llei Orgànica 20/2012, de 27 d’abril, 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat financera.” 
 

 S’introdueix un nou redactat en els apartats 2 i 3 de l’article 10 referent al 
personal, i es suprimeix una part de l’apartat 4 de l’esmentat article 10, essent 
que quedaran així:  
Article 10.2: “El personal al servei del Consorci pot ser funcionari o laboral procedent 
exclusivament d'una reassignació de llocs de treball de les administracions 
participants, el seu règim jurídic serà el de l'Administració pública d'adscripció i les 
seves retribucions en cap cas podran superar les establertes per llocs de treball 
equivalents a aquella.” 
 
Article 10.3: “A aquest efectes, respecte del personal ja existent, caldrà que sigui 
adscrit a alguna de les administracions participants per, posteriorment, ser reassignat 
al consorci i es regirà pel règim jurídic de l’administració pública a la que el consorci 
estigui adscrit”. 
 
De l’article 10.4 es suprimeix la frase següent: ...,” o en qualsevol altre ens local”, ...  
 
c) Modificacions introduïdes per a l’adaptació dels Estatuts a la Llei 15/2014, 
se 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de 
reforma administrativa. 
 

 S’introdueix la previsió legal introduïda pels articles 12 al 15, ambdós 
inclosos, de la Llei 15/2014, se 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic 
i altres mesures de reforma administrativa, quant a la separació i liquidació, en el seu 
cas, del Consorci; essent que s’introdueix un nou apartat 4 a l’article 14 i un nou 
apartat 4 a l’article 15, i s’introdueix també una nova Disposició Addicional Segona, 
referent a la dissolució i a la separació, respectivament del Consorci, que quedaran 
així: 
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Article 14.4: “Als efectes de la dissolució i liquidació del Consorci serà d’aplicació allò 
disposat a l’article 14 de la Llei 15/2014, se 16 de setembre, de racionalització del 
Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa.” 
 
Article 15.4: “Als efectes de la separació d’algun o alguns membres del Consorci serà 
d’aplicació allò disposat als articles 12 i 13 de la Llei 15/2014, se 16 de setembre, de 
racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa.” 
 
Disposició Addicional segona: “Quant a la separació i liquidació del Consorci, en tot 
allò no previst en els presents Estatuts ni en Llei 15/2014, se 16 de setembre, de 
racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa, s’estarà 
a allò previst en el Codi Civil sobre la societat civil, excepte el règim de liquidació, 
que se sotmetrà a allò disposat en el Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de societats de Capital”. 

 
SEGON.- SOTMETRE l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies hàbils 
a efectes de presentació d’al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció d’un enunci 
al BOP de Barcelona, al DOGC i al tauler d’edictes de l’entitat. 
 
TERCER.- DONAR AUDIÈNCIA, de forma simultània, als interessats i a les entitats que 
han exercit la iniciativa. 
 
QUART.- CONSIDERAR definitivament aprovat l’expedient de ratificació de la 
modificació del Estatuts del Consorci Digital Mataró-Maresme pel cas que durant el 
període d’informació pública no es presenti cap reclamació o suggeriment. 
 
CINQUÈ.- FORMULAR encàrrec al Consorci Digital Mataró-Maresme per tal que, 
actuant en nom i representació d’aquesta entitat, es procedeixi a la publicació dels 
corresponents anuncis d’aprovació inicial i definitiva, formuli el tràmit d’audiència als 
interessats, així com procedeixi a la publicació íntegra el text de la modificació dels 
Estatuts, definitivament aprovada en el Butlletí Oficial de la Província als efectes que 
preveu l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local. 
 
SISÈ.- DONAR TRASLLAT del present acord al Consorci Digital Mataró-Maresme, als 
efectes escaients. 
 
Tanmateix, el Ple municipal, amb superior criteri, acordarà el que consideri més adient.  
 
A Caldes d’Estrac, el 27 de novembre de 2014”””” 
 

 
Si els hi sembla fem un, un i un. Bé, doncs la primera sobre la defensa dels clubs 
esportius la llegiria la regidora d’esports, la de la defensa de les polítiques de 
lluita contra la violència de gènere la farien el seu grup, i després el tema de la 
querella presentada per la Fiscalia de l’Estat contra el president i altres membres 
del govern... sí, sí totes tres són conjuntes... la faria el portaveu. Té la paraula la 
regidora d’Ensenyament... d’Esports, d’Esports. 
Es sotmet el punt a votació i queda aprovat per unanimitat.  
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11. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, MOCIÓ CONJUNTA PRESENTADA PELS 
GRUPS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE CALDES D’ESTRAC EN 
RELACIÓ A LA DEFENSA I SUPORT ALS CLUBS ESPORTIUS DE BASE. 

“”””””L'Esport està  ara  més  amenaçat que  mai.  Les  mesures  en  matèria  esportiva  

que  esta adoptant  el Govern de l'Estat,  en un intent de complir amb els seus objectius 

electorals, recaptatoris  i pressupostaris, estan  posant  en perill  la supervivència de 

clubs  i entitats esportives,   així    com    la   permanència   en   aquestes    d ‘entrenadors,    

esportistes   i  professionals  que  volen   aportar   la  seva  experiència  i  formació   al  

col·lectiu   d'una manera  altruista  i  voluntària   realitzant   una  magnifica   tasca  al  

voltant  de  l'Esport de base. 

 
En  l'actual legislatura, el  món  de l 'esport en  general  i el dels  clubs  en particular  han 
hagut d'afrontar mesures  tant dures del Govern  de l'Estat com la pujada  de l'IVA del 8 
al 21%  per l'ús  d'instal·lacions esportives. Alhora,  les amenaces  de la imposició de la 
Llicencia  Esportiva Única,  que  persegueix com a  únic objectiu  re centralitzar l 'esport, 
limitar  greument  els  ingressos  de les  federacions catalanes,  augmentar els  costos  
dels esportistes que  vulguin  competir i envair,  una  vegada  més,  les  competències 
autonòmiques, en aquesta ocasió  en matèria esportiva. 
 
Per tot aquest seguit de mesures  que han endurit  molt més la situació  que existeix  
com a conseqüència de la  crisi,  hem  de sumar-hi  la següent:  a partir  de l’ 1 de  
novembre, el Ministerio    de   Empleo   y   Seguridad  Social   iniciarà   una  campanya  
que,   sota   la denominació "Regularización laboral de la actividad desarrolada en los 
clubes y entidades deportivas sin ánimo de lucro",  posa  en  greu  perill  la  supervivència 
de l ‘esport de base. Aquesta  última mesura  es converteix en una amenaça sense 
precedents i llença pel terra el magnífic treball  i la insubstituïble funció que realitzen  
centenars  de clubs i entitats esportives sense ànim de lucre. 
 
El  que  hi  ha  al  darrera  d'aquesta mesura  és  l'atac al  gran  moviment de  voluntariat 
esportiu sense ànim de lucre que fins ara realitzava una funció fonamental i 
imprescindible en els clubs i associacions esportives catalanes i de l'Estat Espanyol, de 
la mateixa  manera que la resta de països de la Unió Europea. 
 
La voluntat  del Govern és rebaixar  aquesta  tasca  altruista  a una  relació  
exclusivament laboral, cosa que, entre d 'altres  perjudicis, provocarà   l'increment  de  
les  despeses derivades de la practica  esportiva de base casi en un 50%; eliminant de 
cop la important funció social d’interès general  que realitzen els clubs esportius de base 
i en gran mesura, abocant-los a l'empobriment o fent desaparèixer irremeiablement 
molts d'ells. 
 
L'efecte  immediat   de  tot  plegat   serà  l'augment   de   la  desigualtat  d'oportunitats  i 
l’escletxa  social   en  matèria  esportiva, limitant   i  vetant  a  una  part  important   de  
la població l'accés al seu dret a l 'esport en condicions d 'igualtat per motius de renda. 
 
Cal recordar que la Generalitat de Catalunya té competències exclusives en matèria 
d’Esports; i que la Secretaria General de l’Esport, a través del Consell català de l’Esport, 
contempla diversos programes i convocatòries públiques per tal de donar suport al 
conjunt del teixit esportiu de Catalunya, tant a nivell amateur com de competició i alt 
rendiment, amb dotacions econòmiques que podries ser més importants si no 
tinguéssim els actuals nivells de dèficit fiscal. 
 
Per tot això, demanem que el Ple de l'Ajuntament de Caldes d'Estrac acordi: 
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PRIMER  
Instar al Govern de l'Estat i als organismes competents que aturin, posant en marxa una 
nova moratòria, i revisin el pla d'inspeccions massives a l'esport  de base que ha de 
començar l'1 de novembre de 2014,  i que ha estat considerat en el sector com  una 
causa general  que els sanciona  socialment  de manera  injusta, sense que hagi causa 
objectiva que ho demandi, ni denúncies massives que obliguin a adoptar aquestes 
mesures. 
 
SEGON  
Instar al Govern de l'Estat  a revisar  i  proposar  les alternatives  necessàries per  regular  
convenientment   les  activitats  remunerades  que  es  realitzen  dins  de l’àmbit de les 
entitats esportives, en el marc del Pla de Suport Econòmic i de Millora de l 'Esport Base, 
d ‘acord amb la legalitat vigent en l’àmbit  laboral i les peculiaritats de cada modalitat 
esportiva, alhora que no exclogui a ningú per la seva situació; així també, proposar les 
mesures oportunes per assegurar el manteniment de la xarxa consolidada de voluntariat 
esportiu, que realitza una tasca altruista i la compensació econòmica de la qual per les 
despeses ocasionades  per l'activitat que realitzen, en cap cas pot ser considerada com 
a salari. 
 
TERCER  
Demanar al Govern de l’Estat que suprimeixi les estructures innecessàries afectes a 
l’àmbit de l’esport, en ser-ne competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya i 
que transfereixi els recursos econòmics, que aquestes estructures costen, a la 
Generalitat de Catalunya per tal de poder donar resposta de manera més eficaç a les 

necessitats del sector esportiu català.  
 
QUART  
En tot allò que sigui possible, instar al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern 
de l 'Estat, amb participació de les federacions  esportives i el teixit associatiu del sector, 
a acordar un Pla de Suport Econòmic i de Millora de l 'Esport  Base, incorporant  la 
prestació deis diferents de serveis que realitzen els clubs i entitats esportives sense 
ànim de lucre. 
 
CINQUÉ  
L'Ajuntament  donarà suport, dins les seves possibilitats,  a totes les entitats del municipi, 
i les acompanyarà  amb els recursos tècnics disponibles  per a la seva regularització si 
la situació particular ho requereix. 
 
Tanmateix, el Ple municipal, amb superior criteri, acordarà el que consideri més adient.  
 
 
 
A Caldes d’Estrac, el 27 de novembre de 2014”””””” 

 
Beth Segura: moció conjunta dels grups municipals per la defensa i suport dels 
clubs esportius de base.  
 

I em permeto d’afegir que l’Ajuntament, conjuntament amb l’Àrea d’Esports 
valora molt positiu les activitats de l’esport base, donant suport ja a l’actualitat a 
les entitats perquè puguin dur a terme la seva activitat amb tots els recursos que 
estan al seu abast.  
 
Alcalde: Molt bé, té la paraula 
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Ramón Riesco: Per part nostra, ja que és una moció conjunta votarem a favor, 
i l’únic que estem, o sigui l’únic que volíem remarcar és el punt cinquè de la 
moció, que independentment de totes les traves que se’ns posin de totes les 
instàncies superiors, com Ajuntament lo que hem de fer és tirar endavant l’esport 
a caldes, donar el màxim suport que puguem a les entitats i als clubs aquí del 
poble, perquè aquí estem donant una formació i una cultura als nostres infants 
que seran el futur del poble. 
 
Alcalde: Molt bé, doncs queda aprovada per unanimitat. 
 
 
12. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, MOCIÓ CONJUNTA PRESENTADA PELS 

GRUPS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE CALDES D’ESTRAC EN 
RELACIÓ A LA DEFENSA DE LES POLÍTIQUES DE LLUITA CONTRA LA 
VIOLÈNCIA VERS LES DONES 

 
Alcalde: La següent moció. Té la paraula. 
 
Joan Andreu Baró: Moció conjunta que presentem els grups municipals de 
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac en relació a la defensa de les polítiques de lluita 
contra la violència vers les dones.  
 
“””””””D'acord amb  el previst en el Reglament   d'Organització,  Funcionament i 
Regim Jurídic de les Entitats Locals, creiem que cal invertir recursos i esforços 
per visualitzar la tolerància zero amb la violència de gènere. Una societat que vol 
ser moderna  i cosmopolita  no pot deixar de lluitar contra una xacra que cada 
any ens deixa dones assassinades  i nens i nenes víctimes. 
 
Una voluntat política que no té el govern de I ‘Estat, que ha fet desaparèixer  el 
principi  d'igualtat  del  discurs  polític  i la  violència  de  gènere  de  les  seves 
prioritats per fer que torni a ser un problema privat, invisible.  
 
Com a moció, el grup municipal de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, per 
unanimitat i d’aquest Ajuntament dedica un sentit record a la memòria de totes 
les dones assassinades per violència de gènere i expressa les seves 
condolences a les seves famílies i amistats. Així mateix, manifesta la  seva 
repulsa  a  totes les  manifestacions de  violència de gènere, referma el seu 
compromís amb les  víctimes i declara la tolerància zero amb els mal tractadors. 
 
Per tot això, aquest Ajuntament es compromet a: 
 
1.   Mantenir els recursos, serveis i pressupostos per combatre la violència de 
gènere en tots els nivells, tenint present que la dura i llarga crisi que patim ha 
posat moltes dones en situacions d'extrema vulnerabilitat. 
 
2.   Reforçar  les  campanyes  públiques de  sensibilització contra  la  violència 
sexista, enfortir la detecció i el recolzament a les dones víctimes i els seus fills i 
filles menors. 
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3.   Demanar a la Generalitat  que avanci en el desplegament de la Llei per a 
l'eradicació de la violència contra les dones, assolint el compromís de finalització 
del desplegament de la xarxa de recursos per poder fer front a la recuperació de 
les víctimes de violència de gènere, així com fer efectiu el fons per cobrir els 
impagaments de pensions. 
 
4.   Demanar a I ‘Estat que impulsi el desplegament i l'aplicació de la Llei de 
Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere en coordinació amb 
tots els poders públics, tant locals, com autonòmics i estatals, específicament: 
 
a. Adoptar les mesures que permetin l'aplicació efectiva i el 
desenvolupament de la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures 
de Protecció Integral contra la Violència de Gènere, en coordinació amb els 
poders públics, locals, autonòmics i estatals. 
 
b. Reposar els fons pressupostaris que han patit retallades. 
 
c. Desenvolupar el sistema de seguiment integral dels casos de violència de 
gènere. 
 
d. Impulsar la implantació dels medis telemàtics i avaluar aquesta 
implantació en col·laboració amb el Consell General del Poder Judicial. 
 
e. Revisar i avaluar els protocols de coordinació actuals per augmentar la 
seva eficiència i garantir la seva aplicació a tot el territori. 
 
f.  Avançar en una major formació i especialització de tots els professionals 
que intervenen davant aquesta violència i garantir que qualsevol modificació que 
es porti  a  terme  en  les  estructures  desenvolupades  per  combatre  aquesta 
violència no perdi la seva especialització. 
 
g. Garantir el compliment del Conveni del Consell d'Europa sobre la 
prevenció i la lluita contra la violència de la dona i la violència masclista, conegut 
com el Conveni d’Istanbul. 
 
5.  Donar trasllat de l’acord al Govern de I ‘Estat  Espanyol i al de la Generalitat 
de Catalunya.””””””””” 
 
Alcalde: Molt bé, moltes gràcies. Té la paraula. 
 
Mònica Serra: Des d’aquí creiem que és important fer una crida a que hi hagi 
una major implicació dels ciutadans quan detectin situacions de risc i que les 
posin en coneixement dels organismes competents per poder efectuar les 
accions requerides al més aviat possible, ja que massa sovint la por no permet 
a les víctimes fer cap pas.  
 
Alcalde: Molt bé, moltes gràcies. Quedaria aprovada per unanimitat. 
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13. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, MOCIÓ CONJUNTA PRESENTADA PELS 
GRUPS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE CALDES D’ESTRAC EN 
RELACIÓ A LA QUERELLA PRESENTADA PER LA FISCALIA GENERAL 
DE L’ESTAT CONTRA EL PRESIDENT I ALTRES MEMBRES DEL 
GOVERN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. 

 
Alcalde: I la darrera moció. Té la paraula. 
 
Àngel Rusiñol: Bona nit, moció també conjunta presentada pels grups 
municipals de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac en relació a la querella 
presentada per la Fiscalia General de l’Estat contra el president i altres membres 
del govern de la Generalitat de Catalunya. 
 
“””””””” 

1. Catalunya està vivint una crisi econòmica i social sense precedents. A 
aquest fet s’uneix el problema de fons que pateix la societat catalana i la 
insatisfacció profunda d’amplis sectors de la població sobre l’actual entre 
Catalunya i Espanya. 

 
2. La decepció que va suposar la sentència del Tribunal Constitucional sobre 

l’Estatut després que el poble de Catalunya exercís el seu dret a decidir 
votant i aprovant-lo, s’ha vist agreujada per la percepció d’un tracte fiscal 
injust, l’erosió de l’autogovern causada per la política del govern del PP, i 
les incomprensions i els atacs soferts per elements tan essencials com la 
nostra llengua, la nostra cultura i el nostre sistema educatiu. 

 
3. Aquest malestar s’ha expressat de manera molt significativa en les diferents 

manifestacions demanant canvis profunds que permetin superar 
precisament aquest malestar i en l’exigència, cada vegada més creixent, 
d’exercici el Dret a Decidir del poble de Catalunya. 

 
4. Hem de lamentar, però, que davant d’aquest repte que és eminentment 

d’ordre polític, el govern espanyol hagi respost indicant a la Fiscalia General 
de l’Estat la presentació d’una querella contra el president de la Generalitat, 
la vicepresidenta del Govern i la consellera d’Ensenyament.  

 
Per tot això, els grups municipals del PSC i de CIU, proposen al Ple de 
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac del dia 1 de desembre l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
PRIMER 
Manifestar que tenim el convenciment que no hi ha cap solució a la greu crisi 
institucional actual que no passi pel diàleg, la negociació i el pacte com a 
condicions indispensables i prèvies a una solució estable que, ineludiblement, 
haurà de ser sotmesa al vot ciutadà. 
 
SEGON 
Rebutjar qualsevol intent d’exigència de responsabilitats en relació al procés 
participatiu del 9 de novembre, que se situa en la línia d’actuació del govern del 
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PP de criminalització de les mobilitzacions ciutadanes i mostrar el suport de 
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac al president de la Generalitat, a la vicepresidenta 
del Govern i a la consellera d’Ensenyament. 
 
TERCER 
Comunicar aquest acord al president de la Generalitat, al president del Govern 
Espanyol, a la Mesa del Parlament de Catalunya i als seus grups parlamentaris, 
a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), a l’Associació Catalana 
de Municipis i Comarques (ACM) i a la Federació de Municipis de Catalunya 
(FMC). 
 
Tanmateix, el Ple municipal, amb el seu superior criteri acordarà al consistori el 
més adient. “””””” 
 
Alcalde: Molt bé, moltes gràcies. Té la paraula. 
 
Àngels Massísimo: Doncs evidentment, com no pot ser d’altra manera, estem 
totalment d’acord, és més, gràcies per acceptar el nostre redactat, vale? aquí 
ningú es diu Alícia 
 
Àngel Rusiñol: Com? 
 
Àngels Massísimo: Que ningú es diu Alícia. Ho dic per lo de la botifarrada, 
perquè això és patrimoni d’un altre partit polític, com vostè sap molt bé.  

 
Àngel Rusiñol:  Vostès surten i se’n riuen, quatre dies abans, i és que no sé ara 
a què ve...  
 
Àngels Massísimo: Els que estem aquí estem totalment d’acord amb aquest 
tema, és més, alguns de nosaltres vam venir a votar, és a dir, que ens podríem 
fins i tot auto inculpar 

 
Àngel Rusiñol:  Doncs encara ho entenc menys, perquè hi havia mocions que 
no han votat, ni vostè pel que veig no té autonomia pròpia dins d’aquest grup per 
lo tant veig que pot votar per un costat però per l’altre vota en aquí en 
representació, perquè a aquesta gent els estan culpant per representació del 
ciutadà, i vostè doncs en aquí vota una cosa i a fora una altra, és que no l’entenc, 
de veritat... 
 
Àngels Massísimo: A fora? A fora no voto enlloc jo, eh? 
 
Àngel Rusiñol:  Sí, jo veig que l’altre dia va venir a votar i vota en aquí una 
moció en contra quan està votant al revés, és que no ho entenc, la veritat 
 
Àngels Massísimo: No ho sé, si m’ho recorda... 
 
Àngel Rusiñol:  Jo abans ho he preguntat innocentment, perquè és que no ho 
entenc. Surt en Montilla dient una cosa i vostè dient-ne una altra, és que no 
l’entenc, de veritat... és que no, per això entenc l’angoixa que tenen vostès, la 
deriva de persones que estan deixant el seu partit, és que és contradictori 
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Àngels Massísimo: Jo crec que està vostè molt nerviós, i que no val la pena 
estar-hi tant, és una moció unànime 
 
Àngel Rusiñol:  Si vostè li posa sorna “que és nostra, que és nostra”...  
 
Alcalde: Em permeten un moment i acabem la discussió, permeti’m un petit 
comentari, l’elegància política fa que quan una cosa és conjunta ningú s’atribueixi 
el mèrit de qui l’ha redactat, perquè... no, no, escolti’m, escolti’m, jo li vinc a dir 
que possiblement el senyor portaveu, i el senyor portaveu això ho reconeixerà, 
quan una moció es fa conjunta, no s’explicita qui l’ha redactada ni qui l’ha escrit 
ni qui l’ha deixat d’escriure, perquè quan les fem conjuntes és obvi que algun 
grup les aporta i l’altre se’n fa ressò, per tant, i conjunta vol dir que és de tots 
dos. Per tant, a vegades val la pena, val estalviar-se el voler-se doncs posar 
l’atribució 
 
Àngels Massísimo: Jo ja li asseguro que l’al·lusió a la botifarra, tampoc... 
 
Alcalde: Bé, deixem les botifarrades, que el cap de setmana tots volem fer-ne  
 
Miquel González: L’important és la moció, l’important és lo que diu la moció, i 
per tant, donem suport a aquesta moció, crec que, i ho vam parlar amb la 
comissió informativa que vam tenir a l’Ajuntament, que lo important és que 
aquest Ajuntament per unanimitat pogués tirar endavant una moció d’aquest 
tipus, i per tant deixem una mica de costat tots aquests temes i tirem endavant 
aquesta moció i endavant 

 
Alcalde: Correcte, eh? L’important és això, poder dir que l’Ajuntament de Caldes, 
unànimement dóna suport al president i a les conselleres afectades. Bé, moltes 
gràcies essent Ple Extraordinari en principi no hi ha precs i preguntes.  
 
Els recordo que en breu tindrem la Festa Major petita, els convido a tots plegats 
a poder-hi assistir i disfrutar-la. I pels que no ens veiem, bon Nadal. Adéu-siau. 
 
 


