
 

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

DATA 28 D’ABRIL DEL 2014  

 

Identificació de la sessió 

Núm.: 02  

Caràcter: ordinària  

Data: 28 d’abril del 2014  

Horari: 20:00h – 21:37h 

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) 

Sra. Roser Alsina Ruzafa (CiU) 

Sr. Àngel Rusiñol Esteban (CiU) 

 

Sr. Miquel González Monforte (PSC) 

Sr. José Ramón Riesco Alvarez (PSC) 

Sr. Joan Andreu Baró Viaplana (PSC) 

Sra. Àngels Masíssimo (PSC) 

Sr. Pere Claver Montells (PSC) 

 

Presenta excuses: 

Sr. Marcos Blázquez García  (CIU) 

 

Secretari: 

Sr. Òscar Campos Planes 

 

 

1. RATIFICACIÓ DELS DECRETS D’ALCALDIA DEL NÚM. 17 AL NÚM. 171 DE 
2014 
 
Queden ratificats els decrets de l’Alcaldia del número 17 al 171 del 2014 
 
Abans de passar al punt número 2, el Sr. Alcalde planteja la possibilitat d’incloure a 
l’ordre del dia l’aprovació del Pla Local de Joventut. Es posa a votació la urgència 
quedant aprovada per unanimitat. S’inclou com a número 9 de l’ordre del dia. 
 

2. DESPATX D’ALCALDIA 
No hi ha assumptes per donar comte al Ple. 
 

3. APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ AL CONVENI SIGNAT ENTRE L’AGÈNCIA DE 
RESIDUS DE CATALUNYA I ECOVIDRIO 

 

“””” 

1. En data 13 de maig de 2013 el Ple de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac va 
adjudicar definitivament el contracte de neteja viària, recollida i transport de 
residus sòlids urbans i neteja de platges. 



 

 
2. Aquesta adjudicació definitiva comporta un nou replantejament en algun aspecte 

del servei, com per exemple a la recollida de vidre, paper i cartró i envasos-
embalatges, que passen novament a ser competència municipal. 
 

3. Al recobrar aquestes competències, possibilita que l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac pugui treure rendiment econòmic del vidre recollit. 
 

4. Per tal de poder accedir a aquests ingressos, s’ha de participar d’un sistema 
integrat de gestió d’aquesta tipologia de residus i per a poder participar-hi els 
ens locals s’han d’adherir al Conveni de Col·laboració entre l’Agència de Residus 
de Catalunya i la societat mercantil ECOVIDRIO (sistema integrat de gestió de 
residus d’envàs de vidre).  
 

5. Atès que el conveni de col.laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i 
ECOVIDRIO te un període de vigència de 2013-2018. 
 

6. Vist l’informe emès pel Tècnic de Medi Ambient en data 10 d’abril de 2014 de 
2014, que és del següent tenor literal: 

 

“”””” 

INFORME TÈCNIC 
Assumpte: Conveni amb Ecovidrio 
 
El signant, ORIOL ARDERIU, Tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac, referent a l’adhesió al conveni entre l’Agència de Residus de Catalunya i 
Ecovidrio, emet el següent: 
 
INFORME 
Antecedents 
En data 20 de juny de 2013, per Resolució de l’Alcaldia 331/2013 s’aprova l’adhesió 
del municipi de Caldes d’Estrac al Conveni de Col•laboració entre l’Agència de residus 
de Catalunya i la societat mercantil Ecovidrio 2008-2013 
En data 29 de juliol de 2013 el Ple Ordinari de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac ratifica 
l’acord. 
 
Fonaments 
ECOVIDRIO és una associació sense ànim de lucre creada per gestionar la recollida 
selectiva i el reciclatge dels envasos de vidre a tot l’Estat. La separació dels envasos 
es duu a terme mitjançant la instal•lació de contenidors urbans per facilitar la 
col•laboració ciutadana. A més, duu a terme campanyes d’informació i sensibilització, i 
promou la prevenció per reduir el volum de residus d’envasos de vidre generats. 
El 100% dels envasos de vidre que es dipositen als contenidors urbans situats al carrer 
es recicla i és utilitzat per fabricar nous envasos de vidre. D’aquesta manera, es redueix 
el cost ambiental i econòmic dels envasos que es posen al mercat. El primer conveni 
entre l’Agència de Residus de Catalunya i Ecovidrio es va signar l’any 1999. 
El passat 2 d’abril de 2014 es signà un nou Conveni de col•laboració entre la societat 
ECOVIDRIO i l’Agència de Residus de Catalunya fins l’any 2018. Per tal de poder 
gaudir dels avantatges que proporciona aquest nou conveni, els ajuntaments han de 
tramitar l’adhesió corresponent abans del proper 30 de juny de 2014. 
La documentació que s’ha de presentar a l’Agència de Residus de Catalunya per fer 
l’adhesió és un Acord del Ple i una Fitxa d’Adhesió segons el model establert a tal 
efecte. 
 
Conclusions: 
Es recomana l’adhesió de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac al conveni esmentat per tal 
de gaudir dels avantatges que s’estableixen en el mateix i d’entre les quals cal destacar 



 

la possibilitat de facturar a la societat Ecovidrio d’acord amb les tones de vidre que es 
recullin al municipi mensualment. 

‘’’’’’’’’’’ 
 

7. 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 que prengui el següent 
 

ACORD: 
 
PRIMER 
Aprovar l’adhesió del municipi de Caldes d’Estrac al Conveni de Col·laboració entre 
l’Agència de Residus de Catalunya i la societat mercantil ECOVIDRIO (sistema integral 
de gestió de residus d’envàs de vidre) pel període 2013-2018. 
 
SEGON 
Aprovar la fitxa d’adhesió al conveni de col·laboració entre l’Agència de Residus de 
Catalunya i ECOVIDRIO 2013-2018. 
 
TERCER 
Donar trasllat del present acord a l’Agència de Residus de Catalunya, a la societat 
mercantil ECOVIDRIO, al Consell Comarcal del Maresme, a la nova concessionària del 
servei G.B.I. Serveis S.A.U. i al Tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac. 
 
Tanmateix, el Ple, amb el seu superior criteri, decidirà allò que cregui més convenient. 
 
 
A Caldes d’Estrac, el 14 d’abril de 2014”””””” 
 

Alcalde: Bàsicament és aprovar l’adhesió del municipi de Caldes d’Estrac al conveni de 

col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i la Societat Mercantil Ecovidrio, 

sistema integral de gestió de residus de l’envàs de vidre, per al període 2013-2018, i 

aprovar la fitxa d’adhesió al conveni de col·laboració entre l’Agència de Residus i 

Ecovidrio del 2013 al 2018, i donar trasllat del present acord a l’Agència de Residus de 

Catalunya, a la Societat Mercantil Ecovidrio i al Consell Comarcal de Maresme, a la nova 

concessionària dels serveis GBI, societat anònima unipersonal, i al tècnic de Medi 

Ambient de l’Ajuntament de Caldes. Bàsicament és, com que estem fent reciclatge, 

doncs, i ho recollim tot nosaltres, bé, són els convenis que hem anat fent amb cadascuna 

de les empreses que recullen ja sigui el cartró, el vidre o els envasos perquè es puguin 

tractar i així nosaltres els hi facturem i ens abonen els imports a les arques municipals. 

Es sotmet a votació. 

 

Miquel González: Votem a favor 

 

Alcalde: Molt bé, queda aprovat per unanimitat. 
 
 
 
 
 



 

4. ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA NÚM. 
15 

 

“””” 

1. Aquesta nova bonificació es crea per la demanda existent en dies laborals 
de l’ús del transport públic i amb la finalitat de potenciar-lo. 

 
2. Per la qual cosa es pretén ampliar les bonificacions que ja contempla 

l’actual ordenança. 
 

3. El procés de modificació de les ordenances està recollit en els articles 15 a 
19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

 
A l’empara d’allò que disposa l’article 52 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, es 
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
PRIMER  
Aprovar inicialment la modificació de l’ordenança nº 15 en el sentit d’afegir un punt nº 3 
a l’Article 5 Beneficis Fiscals, quedant el redactat de la següent manera. 
 

Article 5. Beneficis fiscals 
 

1. L’Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no estaran obligats al 
pagament de la taxa quan sol.licitin llicència per a estacionar amb duració 
il.limitada determinats vehicles, sempre que l’estacionament sigui necessari per 
als serveis públics de comunicacions que explotin directament i per a altres usos 
que immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional. 
 

2. No s’aplicaran bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute. 
 

3. Es crea una nova bonificació de 120 € amb preu reduït de 60 € pels mateixos 
supòsits de la bonificació existent. La nova bonificació permetrà gaudir de 
l’aparcament situat a la N-II (Aparcament fotovoltaic) de dilluns a divendres de tot 
l’any, a excepció del període estival comprès entre l’1 de juliol i el 31 d’agost (o 24 
de juny a 1 1de setembre), ambdós inclosos. 

 
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 produït 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 17 d’abril de 2014””””””” 
 
 

Alcalde: Següent punt de l’ordre del dia seria l’acord d’aprovació inicial de la modificació 

de l’Ordenança núm. 15, que és la de la Zona Blava, que introdueix una nova bonificació. 



 

En resum, seria crear una nova bonificació de 120€, que és una reducció del 25% de 

l’actual existent de 160, amb un preu reduït de 60 pels mateixos supòsits de la 

bonificació existent, és a dir, entorns del municipi de Caldes, prolongació natural del 

municipi, i municipis de les 3 Viles i els Arenys. La nova bonificació permetrà gaudir de 

l’aparcament situat a la Nacional-II, aparcament fotovoltaic, de dilluns a divendres tot 

l’any, a excepció del període comprès entre l’1 de juliol i el 31 d’agost, ambdós inclosos. 

Es sotmet a votació  

 

Miquel González: Votem a favor 

 

Alcalde: Molt bé, doncs quedaria aprovat per unanimitat. 
 

 

5. APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 
CALDES D’ESTRAC I L’ENTITAT LOCAL ARRELS CULTURA 

 

“”””” 

 
1. En les darrers anys, l’Ajuntament de Caldes ha estat posant ordre als seus 

espais de dipòsits d’arxius, tant des de la vessant administrativa com des de la 
vessant històrica. En aquest aspecte hi venen col•laborant diverses persones 
de caire voluntari, i fins i tot es va designar com a persona arxivera – 
responsable a Mercè Artigas i Tarragona, documentalista de professió. 
 

2. Una vegada analitzada la situació dels documents que formen part dels dipòsits 
municipals, i vista la ingent tasca que queda pendent, cal procedir a 1) una 
ampliació de l’àmbit de recerca i una reordenació dels espais i fons ; 2) a una 
reestructuració encaminada a disposar d’un veritable arxiu històric del Municipi 
de Caldes. 
 

3. Per aquest motiu, l’Ajuntament de Caldes d’Estrac i l’entitat cultural sense ànim 
de lucre del municipi, Arrels Cultura, amb una amplia experiència en la recerca 
històrica així com en la difusió de la cultura local, tenen la voluntat d’unir 
esforços per crear un arxiu històric municipal. 

 
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 el conveni de col.laboració a signar entre l’Ajuntament de Caldes d’Estrac i 
l’entitat local Arrels Cultura, per la creació d’un Arxiu Històric Municipal. 
 
SEGON 
Facultar al Sr. Alcalde per signar tota aquella documentació que sigui necessària. 
 
TERCER 
Donar trasllat del present acord a l’entitat local Arrels Cultura, al Departament de 
Tresoreria-Intervenció. 
 



 

Tanmateix, el Ple municipal, amb superior criteri, acordarà el que consideri més adient.  
 
A Caldes d’Estrac, el 14 d’abril de 2014”””””” 
 

Alcalde: Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Caldes i l’entitat 

Arrels Cultura. Bàsicament és un acord per donar cabuda a la creació de l’arxiu històric 

municipal provisional. En els darrers temps, l’Ajuntament de Caldes ha estat posant 

ordre als seus espais i dipòsits d’arxius, tant des de la vessant administrativa com des 

de la vessant històrica, i en aquest aspecte hi vénen col·laborant diverses persones de 

caire voluntari i fins i tot es va designar com a persona arxivera a una responsable 

documentalista de professió. Una vegada analitzada la situació dels documents que 

formen part dels dipòsits municipals, i vista la ingent tasca que queda pendent, cal 

procedir, primer, a una ampliació de l’àmbit de recerca, i una reordenació dels espais i 

fons, a una reestructuració encaminada a disposar d’un veritable arxiu històric municipal 

a Caldes, i per aquest motiu l’Ajuntament de Caldes i l’entitat cultural sense ànim de 

lucre del municipi, Arrels Cultura, amb una àmplia experiència de recerca històrica, així 

com en la difusió de la història local, tenen la voluntat d’unir esforços per crear un arxiu 

històric municipal. I 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: 

Aprovar el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament de Caldes d’Estrac i 

l’entitat local Arrels Cultura, per a la creació de l’Arxiu Històric Municipal 

Facultar l’alcalde per signar tota aquesta documentació. 

I donar trasllat del present acord a l’entitat local i al Departament de Tresoreria i 

Intervenció. 

I perquè en siguem coneixedors, proposem el següent acord, el conveni seria el 

següent:  

PRIMER  

L’Ajuntament de Caldes d’Estrac, amb la voluntat de crear un arxiu històric municipal 

provisional, delega la gestió d’aquest a l’entitat Arrels Cultura. 

SEGON 

L’entitat Arrels Cultura actuarà en nom de l’Ajuntament de Caldes, i per extensió del seu 

municipi, en tot allò que es relacioni amb l’objecte de l’arxiu històric municipal. Tots els 

documents i fons obtinguts per donació, cessió, dipòsit o digitalització, en aquestes      

funcions passaran a formar part del futur arxiu històric municipal. 

TERCER 

L’Ajuntament acreditarà les persones que l’entitat Arrels Cultura designi per a la 

realització de les tasques puntuals i específiques en indrets, arxius, centres de 

documentació o biblioteques, etc. fora del municipi en què hagin d’actuar en nom de 

l’Ajuntament. 

QUART 

L’entitat Arrels Cultura realitzarà la custòdia dels documents que li siguin transferits per 



 

part de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, de particulars o d’altres ens i administracions, 

realitzant un inventari exhaustiu del que s’entregarà còpia a l’Ajuntament una vegada a 

l’any, deixant l’original al mateix arxiu. 

CINQUÈ 

L’entitat Arrels Cultura proposarà a l’Ajuntament de Caldes d’Estrac un espai adient per 

a la realització de les funcions d’arxiu històric municipal provisional, que serà la seva 

seu social, de l’arxiu, i del qual l’Ajuntament de Caldes d’Estrac n’assumirà les despeses 

mínimes de funcionament. L’espai ha de permetre l’estudi de documents, la seva 

classificació i la seva custòdia, així com l’accés de particulars a la consulta de 

documents, i prèvia concertació, sempre que això sigui possible. 

 

SISÈ 

L’Ajuntament de Caldes d’Estrac dotarà una partida pressupostària per cobrir les 

despeses mínimes de funcionament del referit arxiu, així com del manteniment de l’espai 

que es designi a tal efecte, i dels mitjans materials necessaris per dur a terme la tasca 

pròpia de l’arxiu històric, a mesura que les circumstàncies econòmiques ho permetin.  

L’entitat Arrels Cultura retrà comptes de forma anual a l’Ajuntament de Caldes, dels 

recursos econòmics posats a la seva disposició. 

 

El present conveni de col·laboració tindrà una durada, vàrem pactar de 5 més 5 anys a 

comptar des de la seva signatura i podrà ser renovat per períodes d’igual temps amb 

vist-i-plau d’ambdues parts. La renúncia del present s’haurà de produir en un termini de 

sis mesos per una de les parts. 

 

Per altra banda, hi haurà una comissió formada pels grups municipals del consistori, les 

quals supervisaran la feina de l’arxiu històric municipal. I això és el que s’exposa al Ple 

de la corporació. Tenen la paraula. 

 

Àngels Masísimo: Bé, el nostre vot, després d’haver-ho comentat i consultat diversa 

documentació, i persones també qualificades, serà negatiu. Serà negatiu primer perquè 

no tenim prou informació, fa molt pocs dies que se’ns ha donat una notícia de que 

aquesta idea existia i que s’estava preparant, la informació que tenim és molt poca, ens 

sembla que les coses no es poden fer d’aquesta manera, si es vol treballar conjuntament 

s’ha de respectar uns temps, i fer patent la possibilitat de que tothom s’impliqui. Preparar 

una documentació, preparar tot un treball i després, dos dies abans, o tres dies abans 

presentar-ho i dir: “hi ha això”, ens sembla que, vista la complexitat del tema... un arxiu 

és una cosa molt important. Fa pocs mesos vam signar una adhesió a la Declaració de 

l’International Council of Archives sobre el tema dels arxius, si es repassa això que vam 

signar, hi ha punts foscos, que no concorden prou amb el que aquí es proposa, o 

almenys amb el que sabem nosaltres.  

Per altra banda, vistes les normatives i els codis ètics tant nacionals com els marcs 

normatius i ètics també internacionals, ens sembla que no podem acceptar aquesta 

manera de fer les coses. Ara bé, la proposta que vam fer de treballar-hi conjuntament, 

però no treballar-hi conjuntament encara per supervisar una acció que ja se suposa que 

es comença a fer i que va d’aquesta manera, sinó per preparar d’una manera seriosa el 

que seria realment un arxiu municipal, històric i no històric, perquè a mi m’agradaria 

saber què penseu fer amb l’arxiu actiu, amb la documentació de menys de 25 anys, clar, 



 

algú s’ha d’ocupar d’això, més enllà de la responsabilitat que pugui tenir el secretari 

municipal. 

Nosaltres ens oferim a treballar conjuntament per arribar en un temps raonable a una 

solució conjunta que sigui acceptable per totes les parts, i que sigui perfectament 

homologable amb el que són les normatives i els codis ètics a què m’he referit abans, i 

de moment, doncs per tant, el nostre vot a fer les coses tal com en aquest moment se’ns 

han presentat, seria negatiu. 

 

Alcalde: Bé, aquest Plenari ha aprovat centenars de resolucions i d’acords fets de la 

mateixa manera, és a dir... bé, doncs portem 40 anys fent-ho malament. Presentant-ho 

a les comissions informatives, que és on toca, on es presenten les propostes, on 

s’informa, on expliquem el que se’ns demana, on acceptem propostes i modificacions 

de proposta, per exemple, lo del 5 més 5 era una proposta del seu grup, i en cap moment 

se’ns va demanar aturar-ho. Fa menys d’una hora hem tingut una altra comissió 

informativa per explicar el Pla local de joventut, i si hi havia certes reticències se’ns podia 

haver dit en aquell moment, perquè és el que toca, a les comissions informatives, per 

això se’n diuen comissions informatives, per informar, ì per rebre informació. I en no 

tindre ni proposta de modificació del que portàvem a aprovar, ni altre tipus d’expressió 

de reticència sobre el tema, així crèiem que ho teníem que portar.  

Per altra banda, el tema de la falta d’informació, penso que és una al·legació reiterada, 

bàsicament doncs perquè segurament ni s’ho han mirat. Bé, vam parlar-ne amb el 

pressupost i va passar el mateix, al cap de dos mesos, amb el Pla local de joventut 

doncs n’hem parlat fa menys d’una hora... o sigui, el recurs reiteratiu de que no han 

tingut prou temps. 

Els marcs ètics als quals fa referència, els desconec perquè al cap i a la fi no és la meva 

feina conèixer aquests marcs ètics, sí que els legals, però fins ara l’arxiu històric, o lo 

que s’entenia per arxiu històric, fins al 2007 el venien tutelant, si li podem dir d’alguna 

manera, una sèrie de persones particulars que entraven a l’Ajuntament “como Pedro por 

su casa”, s’enduien els documents a casa seva, algun d’ells encara hi deu ser, perquè 

no els hem sapigut trobar, i... si algú del públic vol dir alguna cosa? Li agrairia que 

s’esperés a “precs i preguntes”, gràcies. I vam voler posar-hi ordre. 

Què pensem fer amb els arxius? De menys de 25 anys? Home, el que estem fent, ara, 

portem 7 anys actuant-hi, posant-hi ordre, fins ara, fins avui no se’ns ha preguntat res, i 

me n’alegro que n’estigui força interessada. I el secretari custodia, com vostè sap, els 

documents en curs, els expedients vius, no pas els arxius; els arxius doncs s’han 

d’endreçar.  

La feina voluntària que en el darrer Ple vam reconèixer a tota una sèrie de persones, 

que dic voluntària, doncs que hi dediquen hores i temps a posar ordre als arxius que fins 

ara teníem, és el que estem fent. I precisament com que volem anar més enllà, com que 

volem tenir un nucli d’arxiu històric (per això li posem provisional), perquè evidentment 

un arxiu visitable com a tal no es pot tenir fins al cap d’uns anys de feina, per això li 

posem el nom de provisional, l’hem de voler endegar en algun moment. El que està clar 

és que sense una altra proposta al damunt de la taula, sense una altra modalitat, que 

possiblement sigui millor que aquesta, és possible, però com que tampoc l’hem vist, ni 

tampoc en tenim res ni constància, com comprendrà nosaltres el que pretenem és seguir 

governant i seguir treballant pel municipi. Per tant, si vostès tenen una proposta 

alternativa, o algun model a seguir, estem disposats a discutir-lo perquè creiem que és 

un tema de consens. Ara, el “no perquè no”, per guanyar temps i per no sé perquè, i per 



 

anar-nos esperant i discutint no sabem què, sense cap proposta, com comprendrà és 

dilatar les coses sense una finalitat clara. Té la paraula. 

 

Miquel González: Primer de tot, com a portaveu del grup i que formo part de la comissió 

informativa, sí que dir que la informació primer que ens l’hem mirat, això lo primer, lo 

segon és dir-li que se li va demanar que retirés el punt del dia, per poder-lo treballar. Per 

què? Se li va demanar retirar perquè, entre cometes, estava “privatitzant” l’arxiu 

municipal, s’entrava en la gestió de l’arxiu municipal, s’entrava en una partida de 

despeses que no sabíem ni quina partida seria, no sabem en quin local s’actuarà, 

l’entitat, que no tenim res en contra de l’entitat, l’objectiu de l’entitat no era, no és el tema 

de portar un arxiu històric... s’estava parlant d’agafar un local, i que tot això ho assumia 

l’Ajuntament, i se li va demanar poder, tenint una regidora que és, nosaltres pensem una 

gran professional en el tema d’arxius, se li va demanar poder treballar aquest tema. Han 

acceptat dues o tres coses de les que nosaltres hem proposat, per tant, ens hem llegit 

el tema i hem proposat alternatives, però veiem coses que vistes les reglaments, vistes 

les lleis, ens grinyola. La única forma de seguir treballant aquest tema, és presentar 

unes al·legacions correctes i pensant clarament com poder desencallar aquest tema de 

l’arxiu, i intentar arribar al màxim d’acords possibles. Però ja hem proposat alternatives, 

els 5 + 5 és una cosa nostra, també se li va posar sobre la taula més coses, com anar 

a la Universitat de Barcelona i demanar personal,  O no se li va dir? S’ha de dir, per tant, 

treballat està, la nostra proposta és aquesta, se li va demanar que retirés el punt per 

seguir-lo treballant, perquè això de que en quatre dies hem d’estar d’acord, el tempo i la 

forma de fer política del grup municipal socialista la porta el grup municipal socialista, 

per tant, arribarem a acords allà on es pugui arribar, i intentem obrir la mà i estendre el 

diàleg allà on podem, però fem propostes, se’ns accepten, algunes, però seguim veient 

coses que no creiem que ens puguin donar el vot afirmatiu, el vot d’abstenció, per poder-

lo seguir treballant en el període d’al·legacions. Per tant, el nostre vot, ratificant la 

regidora, serà contrari a això. 

 

Àngels Massísimo: Afegir una petita cosa, només... que tot aquest tema, tal i com hem 

estat parlant, vull que quedi clar que no tenim evidentment res en contra, sinó el màxim 

respecte a la feina que Arrels Cultura ha fet fins ara i que segur que seguirà fent a 

Caldes, aquest és un tema molt més ampli que no pas si és aquesta entitat o és una 

altra entitat, és un tema molt de fons, i que per descomptat, no tenim res en contra, al 

contrari, el màxim respecte, i el màxim agraïment a les persones que han estat treballant 

de manera voluntària durant bastant de temps, en fi, en organitzar almenys una part 

d’aquest arxiu, no? perquè porten anys treballant-hi, i que tot això no té absolutament 

res a veure amb aquest tema. Són dues coses, una cosa és de principis i més profunda, 

i l’altra cosa són les persones, que això nosaltres ni entrem ni sortim ni estem dubtant 

en cap moment de la capacitat de ningú.    

 

Alcalde: Com vostè diu, el secretari està present, de retirar el punt de l’ordre del dia no 

es va parlar. Sí que se li va donar les explicacions, sí que se li va donar les explicacions 

oportunes del tema del pressupost, se li va dir “Escolti’m, el conveni diu que es 

proposarà un local i per tant, les despeses vindran fixades en l’anualitat pressupostària 

en la qual vostès hi participen”, i aquí va quedar el tema tancat. El fet de retirar-lo, seria 

el primer en reconèixer-ho, si s’hagués de retirar, quantes vegades n’hem retirat algun 

per poder-lo discutir àmpliament. Propostes alternatives, no en tenim cap sobre la taula. 



 

No en tenim cap sobre la taula, de proposta alternativa, per tant, i m’alegro que 

reconegui que la pregunta que m’ha fet de què pensem fer amb l’arxiu ja l’ha respost 

vostè mateixa, és el que portem fent durant una pila d’anys, que és posant-li ordre. Per 

tant, si tenen alguna proposta alternativa l’escoltarem, però mantenim aquest punt per 

votació i, evidentment, rectificarem el que faci falta, sempre i quan sigui més en positiu 

que en negatiu. 

 

Miquel González: Bueno, nosaltres mantenim el vot, només un petit aclariment, no 

entraré a la discussió de si vaig dir o no vaig dir, perquè això no ens porta res, però lo 

que sí és que a veure, sóc una persona adulta que sap perfectament lo que diu, ho tinc 

molt clar lo que vaig dir, el meu company estava al costat, per tant, se li va demanar 

això, i que no? que vostè va entendre que no? A lo millor ho va entendre diferent, però 

se li va demanar, ja ho dic jo, que se li va demanar això, i a més a més se li va dir que 

teníem una regidora que estava dedicada a aquest tema, i que volíem treballar aquest 

tema, si no es va entendre, segurament sóc jo el que em vaig explicar malament, perquè 

passa aquestes coses, però el meu company per lo menos va entendre lo mateix que 

jo. Per tant, el nostre vot serà que no, ja ho dic, bueno, ja ho ha dit la regidora clarament, 

i a partir d’aquí, amb les al·legacions pues podem continuar treballant.   

 

Alcalde: Sí que li vam dir que l’excel·lent professional que proposava, doncs 

benvinguda seria a col·laborar voluntàriament com la resta de voluntaris a treballar a 

l’arxiu. Fa tres anys que és regidora, bé, mai és tard per poder començar. Per tant, 

quedaria en principi primera votació hi hauria un empat de 5 regidors a 5, i amb vot de 

qualitat passaria a 6 a 5. 

 

 

6. ACORD D’APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT 
D’ENSENYAMENT,  I L’AJUNTAMENT DE CALDES D’ESTRAC, PER A 
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE LES FAÇANES DE 
L’ESCOLA SAGRADA FAMÍLIA D’AQUEST MUNICIPI 

 

“”””” 

1. A Caldes d’Estrac s’han de realitzar les obres de rehabilitació de les façanes de 
l’Escola Sagrada Família. 

 
2. L’article 159.3d) de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació preveu que 

correspon als municipis cooperar amb l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya en la creació, la construcció i el manteniment dels centres educatius 
públics. 

 
3. La cooperació entre el Departament d’Ensenyament i els ajuntaments està 

prevista a la disposició addicional 15a de la Llei orgànica 2/2006, del 3 de maig, 
d’educació i a l’article 66.3 o) del Text refós de la llei municipal i de règim local 
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril. 

 
4. En data 12 de febrer de 2014, el Director dels SS.TT. al Maresme-Vallès 

Occidental, sol.licita s’inicïin els tràmits per formalitzar un conveni per tal de 
poder executar les obres esmentades dins del període vacacional, abans de 
l’inici del curs lectiu 2014-2015. 



 

 
5. Aquest conveni ha de ser aprovat per l’òrgan competent de la corporació. 

 
A l’empara d’allò que disposa l’article 55 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, es 
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
PRIMER 
Aprovar l’esborrany del conveni a subscriure amb el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya per realitzar les obres de rehabilitació de les façanes de 
l’Escola Sagrada Família de Caldes d’Estrac. 
 
SEGON 
Cedir l’ús de la construcció realitzada al Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya per a ser destinat a activitat escolar. 
 
TERCER 
Comprometre’s a atendre les despeses que s’originin amb motiu d’aquest conveni. 
 
QUART 
Facultar a l’Alcaldia a subscriure aquest conveni, de conformitat amb l’article 21.1b) de 
la Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i l’article 53.1 del 
Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 
2/2003, del 28 d’abril. 
 
CINQUÉ 
Donar trasllat del present acord a la Secretaria General del Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya, als Serveis tècnics Municipals, al Departament de 
Tresoreria-Intervenció, a l’AMPA de l’Escola Sagrada Familia i al claustre de professors 
de l’Escola Sagrada Familia. 
 
Tanmateix, el Ple de l’Ajuntament, amb superior criteri, acordarà el que consideri més 
adient.  
 
A Caldes d’Estrac, el 24 d’abril de 2014””””” 
 
 

Alcalde: El següent punt de l’ordre del dia seria l’acord d’aprovació del conveni entre 

l’administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament 

d’Ensenyament,  i l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, per a l’execució de les obres de 

rehabilitació de les façanes de l’Escola Sagrada Família d’aquest municipi. Com ja es 

va dir en altres ocasions, el finançament per les obres del CEIP, la rehabilitació, amb la 

qual tots hi estàvem d’acord, venien finançades per dos àmbits: una era el Pla Únic 

d’Obres i Serveis de Catalunya, al qual es va concedir 500.000€ a l’Ajuntament de 

Caldes en l’anualitat 2016, i per tant, s’està demanant poder-la adelantar, com a mínim 

un any, i l’altra que eren 120.000€ que procedien del Departament d’Ensenyament. 

Doncs bé, avui el que portem a aprovació és l’autorització per signar aquest conveni i 

que el Departament d’Ensenyament pugui transferir els 120.000€ a l’Ajuntament de 

Caldes d’Estrac. Si el secretari vol llegir els acords, si us plau, llegiríem els acords i no 

pas tot el conveni. 

 



 

Òscar Campos:  

 

PRIMER 

Aprovar l’esborrany del conveni a subscriure amb el Departament d’Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya per realitzar les obres de rehabilitació de les façanes de 

l’Escola Sagrada Família de Caldes d’Estrac. 

 

SEGON 

Cedir l’ús de la construcció realitzada al Departament d’Ensenyament de la Generalitat 

de Catalunya per a ser destinat a l’activitat escolar. 

 

TERCER 

Comprometre’s a atendre les despeses que s’originin amb motiu d’aquest conveni. 

 

QUART 

Facultar el senyor alcalde a subscriure aquest conveni, de conformitat amb l’article 

21.1b) de la Llei 7/1985, del 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i l’article 

53.1 del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel Decret 

legislatiu 2/2003, del 28 d’abril. 

 

CINQUÈ 

Donar trasllat del present acord a la Secretaria General del Departament d’Ensenyament 

de la Generalitat de Catalunya, als Serveis tècnics Municipals, al Departament de 

Tresoreria-Intervenció, a l’AMPA de l’Escola Sagrada Família i al claustre de professors 

de l’Escola Sagrada Família. 

 

Tanmateix, el Ple de la corporació, amb el seu superior criteri, decidirà allò que cregui 

més adient.  

 

Alcalde: Molt bé, té la paraula 

 

Miquel González: Bé, nosaltres tal com li vam comentar a la regidora i al senyor alcalde 

a la comissió informativa, estem d’acord, a més a més hem llegit el conveni i posa com 

a data límit el 31 del 12 del 2014, per tant, hem de buscar la forma legal per poder tirar 

l’obra endavant, sigui com sigui, dintre de la legalitat sempre, i si no es pot fer la totalitat 

de la obra i s’ha de fer la parcial de 120.000€, que és lo que ara mateix aquest 

Ajuntament es pot gastar, pues que tiri endavant això. O sigui que entre cometes hi ha 

una “felicitació” al govern, de una subvenció de 120.000€ d’aquesta obra, de la qual 

estic d’acord i tirarem endavant, que es tiri endavant aquest projecte, però sí que no 

s’oblidi de que els programes electorals estan per complir-se, i per tant, quan algú 

guanya unes eleccions amb un programa electoral que diu que farem una escola nova 

a Caldes, quan encara estem en crisis, i el 2011 també estàvem en crisis, les coses es 

fan per complir-se, i ja que parla tan malament de les coses que es van deixar el 2007, 

pues dir-li que es va deixar un projecte complert, de reparació de tot l’edifici, i que ara 

estan tornant al 2007, per lo menos hi han coses que es van fer bé, i que no és aquest 

grup el responsable d’haver estat 7 anys esperant aquest tipus de subvencions per 

poder millorar l’edifici. Això en podrem estar tots d’acord que el grup municipal socialista 

no té cap responsabilitat d’haver aturat aquell projecte i que 7 anys després es torni a 



 

recuperar. Però per no allargar-me molt més, endavant, que durant el mes de juliol i 

agost es puguin fer totes les obres necessàries, partim la obra de 600.000€ si no arriben 

tots els diners o si no es legalitza aquest PUOSC per poder fer tota la obra de 600.000€, 

dividim-la en 3 fases, fel el que s’hagi de fer però, per plantes o per lo que sigui, ja els 

tècnics diran lo que és millor per a l’edifici, però tirem endavant i seguim treballant per 

l’escola nova.   

Alcalde: Bé, moltes gràcies, però sí que li recordaré que el projecte al qual fa referència 

va ser un projecte que es va aprovar dos dies abans d’unes eleccions del 2007, dos dies 

abans, per Junta de Govern, i un projecte tan bo que el Departament d’Ensenyament 

n’ha tingut de fer un altre, amb la salvetat de que aquest l’ha pagat la Generalitat i l’altre 

el vam pagar entre tots els ciutadans. Però bé, ens n’alegrem que hi estiguin d’acord. 

Gràcies. 

Miquel González: Set anys  

Alcalde: queda aprovat per unanimitat. Bé, passaríem al següent punt...  

 

7. APROVACIÓ INICIAL D’UN RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE FACTURA. 
 

“”””” 

1. Atès l’informe d’intervenció de data 31 de març de 2014, on consta que en 
aplicació de l’article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, el 
reconeixement d’obligacions corresponents a exercicis anteriors que, per 
qualsevol motiu, no ho haguessin estat en aquell a què corresponien, és 
competència del Ple de la Corporació, i que en aquest supòsit concret és 
possible la seva realització. 

 
2. Vist l’informe de la intervenció municipal de data 31 de març de 2014. 

 
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 el reconeixement dels crèdits següents corresponents a exercicis 
anteriors per import de 18.143,65 euros segons document adjunt. 
 
SEGON  
Aplicar, amb càrrec al Pressupost de l’exercici de 2014, els corresponents crèdits amb 
càrrec a les aplicacions que es detallen  en el document adjunt i de la qual es 
realitzarà la retenció corresponent  
 
TERCER  
Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies 
hàbils, mitjançant publicació d’un edicte al BOP i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament a 
l’objecte que es puguin interposar les reclamacions que s’estimin oportunes. 
 
 



 

QUART  
Determinar que en cas que no es presenti cap reclamació l’acord s’entendrà elevat a 
definitiu sense adoptar-se un de nou. 
 
Tanmateix, el Ple municipal, amb superior criteri, acordarà el que consideri més adient.  
 
A Caldes d’Estrac, el 14 d’abril de 2014””””” 
 

Alcalde: Següent punt  de l’ordre del dia aprovació inicial d’un reconeixement 

extrajudicial de factura. Encara que soni tan malament no és que vagi al jutjat, eh? És 

una maner de parlar-ne, i és que les factures d’inversions, tres factures d’inversions de 

l’any anterior passen a l’exercici 2014. Són factures que ja estan pagades, que 

s’esperava una subvenció per part del Pla Únic d’Obres i Serveis amb el qual havien 

assignat uns 26.000€ cada any per al municipi de Caldes, no han arribat, i en comptes 

de reconèixer el 2013 doncs ho reconeixem el 2014, i són uns 4.900 i escaig per a la 

reconstrucció del paviment i la barana del Pont del Sergent, que va ser una part, sortint 

del carrer de La Ratlla doncs pràcticament es desprenia una part d’aquell carrer que 

anava doncs cap al poliesportiu, la instal·lació d’un sistema de dosificació proporcional 

de clor en la tuberia, en la canalització d’aigua termal, de 1.000 i escaig euros, i la 

restauració de la coberta del cementiri, d’uns 12.000 i escaig euros que, doncs bé, el 

cementiri és bastant antic i s’ha de fer una sèrie d’actuacions, però fins que no es buidin 

tots els nínxols no s’hi pot intervenir. Es va haver de fer una reparació d’urgència en la 

qual hi havia una sèrie de filtracions a la paret més antiga, la que dóna al carrer Lluís 

Companys. Doncs aquestes passen a l’exercici 2014, que s’assumiran doncs, ja estan 

pagades, s’assumiran amb el superàvit que es generi aquest exercici. Té la paraula. 

 

Miquel González: Bé, per fer un aclariment, un acord extrajudicial de crèdit és lo que 

vulgarment es diuen “les factures al calaix”, aquelles factures que durant el 2013 no 

s’han pagat i s’aprofita el pressupost de 2014 per poder-les pagar i la partida que sobra 

el 2014 per poder-les pagar. Sempre sentim que la situació econòmica de l’Ajuntament 

és bona, cosa que nosaltres sempre hem dubtat, per tant, que apareguin aquestes 

factures no és més que una senyal d’això. El nostre vot serà abstenció, ho dic perquè 

pensem que hi ha reparacions urgents, pensem que hi ha hagut reparacions que són 

ràpides, però pensem que si la situació econòmica és bona, s’ha de pagar amb els 

diners que toca. Aquestes 3 factures es paguen amb diners de via pública, dels diners 

que en el pressupost 2014 són de via pública. La partida de via pública per aquest any 

són 30.000€, em sembla, per lo que hem vist, i ja tindrem pagats 18.000. Per tant, 

hauran d’haver de modificar aquest pressupost per poder cobrir la despesa de via 

pública. Esperem que sigui, com vostè ha dit, amb el tancament del 2014 del 2013 sobra 

superàvit, i que no sigui amb altres partides i que hi hagi una pèrdua de serveis. Per 

tant, el nostre vot per pagar les factures és abstenció, i sí continuar demanant la màxima 

cura amb tot el tema econòmic perquè pensem, i seguim pensant, que la situació 

econòmica general de l’Ajuntament no és tan maca com a vegades es ven des de l’equip 

de govern.   

 

Alcalde: Bé, no sé si es ven o no es ven, en tot cas els números són els que hi ha: 

superàvit de 500.000€ l’any passat, el que passa és que no vam voler-les incloure en 

partides ordinàries sinó que vam esgotar les d’inversions i les vam voler posar a les 

inversions d’enguany. Doncs seria 5 vots a favor i 5 abstencions.  



 

 

 

8. APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA 
INDEPENDÈNCIA. 

 

 

Alcalde: Passaríem al següent punt de l’ordre del dia, que seria el punt número 8, que 

seria l’aprovació de l’adhesió a l’Associació de Municipis per la Independència. Bé, té la 

paraula el portaveu de Convergència i Unió. 

 

Àngel Rusiñol: Bé, bona nit a tothom, adhesió molt esperada per molts, potser no tant 

per uns altres, eh? Convençuts, convençuts de portar-la, no és una follia que 1 milió i 

mig de persones surtin al carrer, i que 690 municipis, 691 amb la nostra adhesió, de 947 

que pertanyen a l’AMI, no crec que sigui una follia. Bé, és una adhesió que consta de 3 

parts, els hi vull explicar, hi ha una part normativa que és bastant llarga, que potser si 

me la puc saltar, si em permeten... una justificació, justificació o argumentari, sempre 

ens hem de justificar, inclús per això, i una tercera que és l’objectiu, que potser és el 

més interessant, el més punyent, i els acords de res. La passo a llegir. 

 

1. Catalunya és una país mil·lenari amb tot allò que en dret conforma una nació: llengua, 
cultura, dret, tradició, institucions, sentiment de pertinença, voluntat de ser. País obert 
i que acull a tot el que vulgui ser-hi acollit. 
A dia d’avui, disposem d’exemples històrics que ens marquen el camí a seguir com 

a grup de persones representatives d’una població, d’un territori i d’una administració 

que es proposen una fita: la llibertat d’un territori i d’un poble, sense que en cap 

moment es deixi de banda l’evolució històrica del precedents en l’assoliment d’aquest 

objectiu, ni les circumstàncies actuals que ens impel·leixen, ni les estructures de 

poder dins les quals Catalunya hi està immersa. 

Tenim present també que una associació de municipis que reclami un Dret 

Fonamental com el de la llibertat d’un poble com a pas per aconseguir obrir les 

possibilitats de creixement dels nostres conciutadans és de Justícia, i el Dret ha de 

trobar els camins per assolir-ho de forma pacífica. I, per això, ens hem de fonamentar 

en bases legals sempre que sigui possible, però tenint ben present que la justícia 

està per sobre les lleis que evolucionen constantment. 

 

2. El dret a l’autodeterminació és un principi fonamental dels Drets Humans, qüestió 
aquesta que està recollida a la carta de les Nacions Unides, com també al Pacte 
Internacional dels Drets Civils i Polítics ratificat per l’Estat espanyol el 27 de juliol de 
1977, que en el seu Article 1 proclama: “Tots els pobles tenen dret a 
l’autodeterminació. En virtut d’aquest dret determinen lliurement el seu estatut polític 
i procuren també pel seu desenvolupament, econòmic, social i cultural. 
Tots els pobles poden, per a les seves pròpies finalitats, disposar lliurement de llurs 

riqueses i de llurs recursos naturals sense perjudicar, però, cap de les obligacions 

que sorgeixen de la cooperació econòmica internacional basada en un principi de 

benefici recíproc, i també del dret internacional. En cap cas, un poble no pot ser privat 

dels seus mitjans de subsistència. 

3. Els estats part en aquest Pacte, incloent-hi aquells que tenen la responsabilitat 
d’administrar territoris no autònoms, i territoris en fideïcomís, promouran l’exercici del 



 

dret a l’autodeterminació i respectarà aquest dret d’acord amb les disposicions de la 
carta de les Nacions Unides.” 
Així mateix s’ha de tenir en compte la següent normativa. Faig un breu, articles -és 

la normativa constitucional-,  

Articles 96.-1 (és en castellà): Los tratados Internacionales válidamente 

celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formaran parte del 

ordenamiento interno. Sus disposiciones solo podrán ser derogadas, 

modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de 

acuerdo con las normas generales del Derecho internacional.  

Punt 2: Para la denuncia de los tratados y convenios internacionales se utilizará 

el mismo procedimiento previsto para su aprobación en el artículo 94. 

Queda clara la voluntat constitucional del rang normatiu dels tractats internacionals. 

Se n’esdevenen d’altres: organitzacions associatives dels ens locals, competències 

municipals, ple d’articles, d’altra normativa aplicable, la carta Europea d’autonomia 

local, lleis orgàniques 1/2002 de 22 de març, etc.  

En definitiva aquesta Associació, i aquesta em sembla part més important, aquesta 

associació des de la transversalitat municipal i apartidista, té com a finalitat esdevenir 

un ampli espai de debat on compartir idees, iniciatives (legals o cíviques), 

experiències, informació, eines de gestió i tot allò que pugui ésser útil per a dur al 

poble de Catalunya cap a la independència. Igualment, des de l’associació es 

treballarà amb fermesa per la defensa dels drets nacionals i per conscienciar a la 

ciutadania de la necessitat que Catalunya pugui exercir el seu dret a decidir. Aquesta 

Associació s’obre als 947 municipis que integren el territori català. 

Si més no, voldria fer un incís de que dins, abans d’adherir-nos, sí que hem obert 

aquest espai, més ben dit aquest cicle de Dret a Decidir on s’han fet diferents 

xerrades.  

4. Vist el contingut de l’acta de constitució de l’Associació de Municipis per la 
Independència (AMI) i el text dels seus Estatuts, que s’adjunten, es proposa al Ple 
de la corporació de prendre els següents ACORDS:  

 

PRIMER  

Adherir-se a l’Associació de Municipis per la Independència, constituïda a Vic en data 

14 de desembre de 2011. 

SEGON  

Aprovar els Estatuts que regulen l’Associació. 

TERCER  

Facultar el Sr. Alcalde per signar els documents necessaris per a l’efectivitat dels 

precedents acords. 

QUART  

Delegar en l’Alcalde per representar aquest Ajuntament davant l’Associació amb 

totes les facultats previstes en els Estatuts. 



 

CINQUÈ  

Remetre certificat de l’acord a la presidència de l’Associació de Municipis per la 

Independència domiciliada al carrer Ciutat, 1 - 08500 Vic i també a la Direcció General 

d’Administració Local del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya. 

Alcalde: Molt bé, moltes gràcies, té la paraula. 

Miquel González: Bé, abans de començar dos petites coses, lo del començament 

que ha tingut de la follia d’aquest moviment, no sé si ha vingut per part de nosaltres, 

em sembla que no hem ... nosatros, no, no, si ho ha fet per aquest tema, segurament 

no ho hem entès bé, però...  

Àngel Rusiñol: No, no, en cap moment..  

Miquel González: ... em sembla que cap regidor d’aquest grup ho ha valorat mai així, 

eh? per lo menos personalment, i crec que en nom de tot el grup té tot el nostre 

màxim respecte, perquè és un moviment democràtic i per tant, a nosaltres aquest fet 

no ens causa cap problema, vull dir, qualsevol moviment democràtic és legal. El 

segon tema que volia puntualitzar és que lo primer que li vam demanar a l’alcalde, va 

ser per què dos anys i mig després de crear-se això dels AMIS, de l’AMI, no, sí, sí, 

perdoneu, no, no, per què... jo intento no tallar a ningú, sé que m’ha costat, però... 

 

Àngel Rusiñol: estava puntualitzant, eh? 

 

Miquel González: ...ja he fet la pròpia rectificació, jo. De l’AMI. Per què dos anys i 

mig ara anàvem a aprovar això. Possiblement, i ho diré clarament, la sortida d’una 

Esquerra Republicana a Caldes, estructurada amb una candidata, entre cometes 

“coneguda al poble”, us ha influït amb aquests canvis de pensament de l’equip de 

govern, perquè fins ara no havia hagut cap moviment sobretot amb aquests temes 

independentistes, i per tant, segurament aquest canvi de posicionament de l’equip de 

govern ve més per això que no perquè a lo millor realment pensin en que estan 

totalment d’acord amb això. Miri jo, quan han presentat alguna moció sobre aquest 

tema, li diré lo mateix que li he dit sempre, el PSC és un partit d’esquerres, un partit 

de classe treballadora, un partit de pacte i un partit de diàleg, i els seus objectius, el 

seu objectiu en la relació de l’administració és una relació federal, per tant, no podem 

estar d’acord amb el tema de la independència, per tant, el nostre vot en aquesta 

moció serà que no. I li diré lo mateix que diu la nostra regidora d’Arenys de Munt, que 

pot entendre que està en una situació molt més complicada que nosaltres, perquè té 

supermajoria la... el moviment independentista: no estimem ni més ni menys a 

Catalunya de la que pot estimar qualsevol persona que estigui a la sala, però 

l’estimem d’una altra manera, volem una relació amb Espanya de un sistema federal, 

i per tant el nostre vot serà que no i... jo demanaria el màxim de respecte per lo que 

s’està dient, i demanaria que l’alcalde, que és la persona que ha de regular el Ple, si 

hi han risses al públic, jo les respecto, eh?  

 

Alcalde: Tothom les respecta, jo no he vist pas res, eh? 

 

Miquel González: ... Només una cosa, el més gran valor de la democràcia és 

defensar el que no pensa igual, i poder defensar el que no pensa igual és el valor, jo 



 

per mi, és democràcia que qualsevol es pugui expressar al màxim i defensar tot aquell 

que no pensa igual que jo. Per tant, per acabar el tema lo més ràpid possible, el 

nostre vot serà que no, i sí que li demanaria a aquest equip de govern que miri el seu 

programa electoral si posava algo, perquè nosaltres vam presentar un contracte, 

aquestes cinc persones que hi ha aquí més dos que van deixar-nos, un contracte 

amb la ciutadania, que no posava res del tema de la independència. Que es mirin el 

seu programa electoral que és el contracte que vostès tenen amb la ciutadania, si 

han complert tot lo que han dit, i si hi ha alguna cosa en relació amb la independència 

o no hi ha. Jo m’ho he mirat de dalt a baix, i no hi ha res, per tant, treballin el programa 

electoral, no hi ha cap problema amb aquestes mocions, nosaltres seguirem pensant 

diàleg, diàleg i diàleg. Per tant, el nostre vot és que no. 

 

Àngel Rusiñol: Val, si em permet, parla de programa electoral, jo no sé si el senyor 

Navarro i vostè se’n recorden que portaven el dret a decidir, com tots, i no l’han 

complert, o sigui, que el primer que l’ha de seguir... Segona, referències a nivell 

personal, no sé, menystinguent el grup municipal i els votants, parlant d’Esquerra, 

doncs em sembla, que per això entrava dins d’aquesta follia, no? igual parlaven... 

perquè està fora de lloc. No sé, anava a parlar a nivell personal perquè cadascú 

emetrà el seu vot pensant de quina manera projectar, no? o projectant, tenint 

presents els seus fills, amb visió de país, i la meva particularment si em deixeu, 

perquè encara que sigui portaveu doncs també tinc el meu criteri, ahir justament, jo 

pertanyo a Unió, i també és problemàtica, no? també és problemàtica, però bueno, 

justament llegint unes declaracions d’en Duran, una mica més a baix vaig veure, vaig 

trobar una notícia que és per això, i a més a més és enigmàtica, no? perquè si em 

permeteu, parlo a nivell personal, és evident, però diu: “ADIF tapia el túnel de doble 

boca más largo de Andalucía de un AVE fantasma”. Aquesta utilització inadequada 

dels fons públics de “ara tu, ara jo”,  ella mateixos diuen, estem parlant de 750 milions, 

quan la Llei de dependència té aquestes mancances, doncs tornem a lo de la follia, 

estem parlant de 28 quilòmetres però és que això no acaba aquí, perquè les han de 

tapiar. O sigui, aquest malbaratament de diners, jo no sé quan siguem... quan siguem 

el que hem de ser, un país lliure i administrar els nostres diners, no sé si serem 

capaços de fer això i aguantar, per exemple aquesta última frase, i ho deixo així: “por 

ahora la única realidad es que las autoridades han tapiado un túnel de 750 millones 

de euros, que nadie sabe a ciencia cierta cuándo va a poder ser utilizado, ya que el 

horizonte del 2020 previsto para la entrada en funcionamiento de la línea parece hoy 

una verdadera utopía”. La meva raó és aquesta, i els companys en tindran una altra. 

Gràcies. 

 

Miquel González: Una petita puntualització: primer de tot, si vostè està a Unió, 

nosaltres la veritat, ho he dit sempre, el PSC té un problema, però Convergència i 

Unió en té un altre, i al final poc a poc anirà arribant a tothom, eh? Els únics que 

tenen clar el tema és la CUP i Esquerra, amb aquest tema, perquè des de la seva 

fundació han sigut això, i per tant, si vostè pertany a Unió, vagi a un congrés i digui-

li al seu líder que dimiteixi o es presenta per poder... perquè em sembla que no està 

a favor d’això, eh?. El segon tema, vostè pot parlar de 700 milions d’euros d’una cosa 

d’Andalusia, jo podria dir l’aeroport de Lleida, podríem entrar en aquestes coses, però 

jo no entro en aquestes coses, perquè crec que és gestió pública i que és gestió, 

però sí crec que li puc fer una pregunta: si estigués obert, si enlloc de 16.000 milions 



 

d’euros de redistribució de la riquesa en vinguessin 18.000, el seu sentiment no 

canviaria, eh que no? El seu sentiment no canviaria, és una qüestió de sentiments, 

esperi’s un moment, vostè parla d’aquest pot que s’ha tancat, que jo ni el conec, eh? 

Però jo li parlaré de la realitat d’aquest poble, miri, canviem, fem el joc: teníem una 

ràdio i vostès la van tancar, i en el seu programa electoral van dir que farien una ràdio 

i que tindríem ràdio, i no ho han fet. Per tant, continuem amb lo mateix, gestió és una 

cosa, sentiments és una altra, forma de relacionar-se amb els països és una altra, 

nosaltres ho tenim molt clar, al final de tot hi ha unes votacions, hi ha unes eleccions, 

i aquí serà on, l’únic que ha de tenir clar la gent, jo crec, és que durant aquest dos 

anys i mig que això s’ha anat fent, hi ha.. quants pobles ha dit? Sis-cents? pues 

nosaltres som els últims. Els últims d’aquests, no, no, els últims d’aquests, per tant, 

han tingut dos anys i mig de gestió per poder-ho fer, i fa un any li vam preguntar en 

una comissió, i això per què no? No, no, perquè no, perquè no toca, perquè no sé 

què, vale, ara toca? pues bueno, nosaltres pensem això, lo que li hem dit: hi ha una 

Esquerra, pensem això. A partir d’aquí podem discutir sobre milions d’euros, sobre 

sentiments, sobre lo que vulgui, però no arribarem a cap acord, per tant, la nostra 

posició és una posició federal, lo que sí que li dic és que per lo menys els que estem 

aquí estem d’acord, és vostè que està a Unió que no està d’acord amb el seu partit, 

per tant ho arregli... 

 

Àngel Rusiñol: Ha acabat?  Voto jo, i jo l’únic que li demanava és que votessin 

vostès mateixos, que no entressin en aquesta disciplina de vot, l’únic que li volia dir 

és que no hi ha una disciplina de vot aquí almenys per nosaltres. Que vostè mira més 

enllà, o més a baix, o més cap a baix, doncs bueno, doncs per això no té potser 

aquesta capacitat de veure que aquest país pot ser independent. És l’únic, gràcies.  

 

Alcalde: Bé, si em permet una última reflexió... acabi, acabi. 

 

Miquel González: No he vist gaires regidors de Convergència votant en contra, la 

veritat, vull dir que... ni d’Unió tampoc, vull dir que la disciplina de vot va per barris, 

però... 

 

Alcalde: Bé, parlava de sentiments, el sentiment és treballar pel que ens demana la 

ciutadania i no per aguantar la cadira que ens sustenta, i nosaltres no ens asseurem 

mai en una cadira al costat de PP, Ciutadans, Vox o Plataforma per Catalunya, i per 

això tenim sentiments i criteri propi. Per tant, sotmetem a votació, si us plau, serien...  

 

Miquel González: Perdoni una cosa, pot tornar a dir la llista de partits que no 

s’assentarà en una cadira? Ho dic per les eleccions del 2015 saber amb quins partits 

no s’assentarà a la cadira...  

 

Alcalde: No pateixi, ja li han recollit perfectament  

 

Miquel González: Ho pot tornar a repetir? No, ho dic perquè potser algú de la sala 

no ho ha acabat de sentir... ha dit PP? 

 



 

Alcalde: Ho han sentit perfectament, ho han sentit perfectament, però no ho fem i no 

votem, i no fem votar els demés per nosaltres per aguantar-nos a la cadira que ens 

dóna de menjar, eh? Primera votació seria 5 vots a favor, 5 en contra, entenem? 

 

Miquel González: Una petita puntualització, hem votat en contra, hem votat en 

contra, una petita puntualització ho dic perquè ha dit que ens dóna de menjar i cap 

dels cinc  que estem aquí mengem del que estem votant, només perquè ho sàpiguen. 

 

Alcalde: No, però el que els mana votar sí. Segona votació seria amb vot de qualitat, 

per tant, seria aprovada la moció a favor d’adherir-nos a l’Associació de Municipis per 

la Independència. Moltes gràcies. 

 

 

9. PLA LOCAL DE JOVENTUT 

 

“”””” 

1. Des del primer Pla Local de Joventut de Caldes d’Estrac, aprovat per unanimitat 
en el Ple Municipal, la situació social i econòmica del país ha patit grans canvis 
i, en contrapartida, un dels sectors que més ha patit aquesta nova situació és la 
població juvenil. 

 
2. Abans del Pla Local de Joventut de Caldes d’Estrac 2009-2012, les polítiques 

municipals en matèria de joventut que s’havien dut a terme a Caldes d’Estrac 
estaven mancades de força coherència i es solien traduir en accions puntuals, 
sense una visió de treball integral d’aquell moment. 

 
3. Així mateix, la pròpia Àrea de Joventut no tenia ni l’estructura orgànica ni 

funcional suficient per poder dur a temre aquest tipus de treball que ens 
plantegem i que, en definitiva queda reflectit en el propi Pla Local de Joventut. 

 
4. Amb el canvi de govern el 2007, es va voler apostar per la implantació de 

polítiques de joventut de caràcter integral i transversal, i alhora dotar l’Àrea de la 
suficient estructura per poder dur a terme una tasca eminentment 
professionalitzada i encaminada cap a uns objectius clars i coherents amb la 
realitat juvenil. 

 
5. Cal dir però que, amb els pas dels anys, i sobretot degut a la situació econòmica 

de les administracions públiques locals i als conseqüents ajustos pressupostaris, 
els dos últims anys aquest tasca ha estat difícil de dur a terme, sobretot per la 
reducció de recursos econòmics i tècnics que hem patit, tant a nivell propi com 
a nivell de subvencions d’entitats supramunicipals (Direcció General de Joventut 
de la Generalitat de Catalunya i Oficina del Pla Jove de la Diputació de 
Barcelona). 

 
6. Tot i que el primers anys d’aplicació del Pla Local de Joventut de Caldes d’Estrac 

2009-2012 (prorrogat el 2013) podem ampliar potencialment, i inclús aplicar, les 
polítiques municipals de joventut plantejades. De tota manera, considerem 
necessari ressituar-nos en el context en el que ens trobem. 

 
7. L’any 2000 la Secretaria General de Joventut (actualment Direcció General de 

Joventut) desenvolupa el primer Pla Nacional de Joventut de Catalunya amb la 
voluntat de ser un marc de referència per definir, impulsar i coordinar les 



 

polítiques de joventut de Catalunya. L’any 2010 s’aprova un nou Pla Nacional de 
Joventut, amb temporalitat 2010-2020. 

 
8. L’any 2005, es comença a elaborar la Llei de Polítiques Juvenils, eina 

encarregada de definir i acotar un marc d’actuació propi i dotar-lo d’una base 
jurídica i d’uns recursos, així com de regular-ne les professions vinculades a 
l’àmbit. Aquesta va ser aprovada pel Parlament de Catalunya el 2 de setembre 
de 2010 i promulgada l’1 d’octubre del mateix any (Llei 33/2010). 

 
9. Aquesta legislació vigent i, el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020 

són el marc teòric i legal que ens acotarà i guiarà les polítiques municipals de 
joventut que proposarem en aquest Pla Local de Joventut de Caldes d’Estrac 
2014-2017. 

 
10. És per això que, tal i com especifica al Pla Nacional de Joventut DOS MIL 10- 

DOS MIL 20 hem de pretendre que les polítiques juvenils que s’emprenguin i es 
tirin endavant es basin sobretot en els següent idees força: 

 

 Rellevants, doncs representen una oportunitat en la lluita contra la reproducció 
de desigualtats i, alhora, les polítiques juvenils que actualment programem i 
portem a terme definiran el futur de la nostra societat. 

 

 Transformadores, doncs com dèiem abans, els i les joves del present són el 
futur. Per tant, les polítiques públiques que desenvolupem al seu voltant en 
defineixen el nostre futur social com a comunitat i com a país. 

 

 Inclusives, doncs cal atendre la diversitat i les desigualtats per tal de poder 
evolucionar com a persones i com a societat. 

 

 D’Apoderament, doncs les polítiques juvenils han de potenciar les capacitats 
dels joves i les joves, per tal que siguin responsables i protagonistes del seu 
projecte de vida personal, però també col.lectiu. 

 
11. Alhora també, cal que el Pla Local de Joventut de Caldes d’Estrac 2014-2017 

parteixi dels següents criteris d’elaboració i execució. 
 

-Concreció 
-Participació activa 
-Realisme 
-Coherència 
-Interinstitucionalitat 

 
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 el Pla Local de Joventut de Caldes d’Estrac 2014-2017. 
 
SEGON 
Facultar al Sr. Alcalde per signar tota aquella documentació que sigui necessària. 
 
 



 

TERCER 
Donar trasllat del present acord a la Direcció General de Joventut de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Tanmateix, el Ple municipal, amb superior criteri, acordarà el que consideri més adient.  
 
A Caldes d’Estrac, el 28 d’abril de 2014””””” 

 

Alcalde: Passaríem al següent punt de l’ordre del dia, que seria el Pla Local de 

Joventut. Té la paraula la regidora de Joventut. 

 

Roser Alsina: Bona nit. El Pla Local de Joventut 2014-2017 que avui portem a 

aprovació, és la continuació de la tasca iniciada l’any 2009 amb l’aprovació del primer 

Pla Local de Joventut de Caldes d’Estrac, amb la que el Govern tenim la intenció de 

mantenir el compromís que aleshores vam adquirir: dotar les polítiques juvenils del 

municipi de contingut, d’estructura orgànica i funcional per poder dur a terme un 

treball integral i transversal amb uns objectius clars i coherents, que puguin facilitar 

al màxim el procés d’emancipació i apoderament dels nostres joves. Des del 

plantejament que les polítiques de joventut les hem de definir com quelcom que 

marcarà el futur de la pròpia societat, hem dissenyat una eina que aglutina tots els 

aspectes que formen part del projecte vital de les persones joves. Especialment, 

degut a la situació socioeconòmica que estem vivint actualment, en la que els joves 

estan patint les conseqüències directes dels canvis i noves situacions que està 

experimentant la societat, hem incidit ens dos grans eixos de treball que els facilitin 

eines, en la mesura del possible, per tal de poder viure aquesta transició cap a l’etapa 

adulta amb les màximes condicions i recursos.  

Així, els dos grans eixos de treball es divideixen en emancipació i apoderament i 

participació. En el primer, pretenem incidir en polítiques formatives, d’educació i 

ocupació, i foment de l’autonomia personal. Un dels exemples és el projecte “Fent 

camins”, que vam iniciar a mitjans d’aquest mes d’abril, en el que un grup de joves 

reben nocions bàsiques de jardineria al parc de Can Muntanyà. Basat en la tipologia 

d’aprenentatge i servei, tallers on els joves aprenen un ofici i alhora fan un servei al 

municipi. Amb projectes com aquest i d’altres que volem iniciar, pretenem donar 

formació als joves per tal de potenciar l’ocupabilitat, un dels aspectes on més volem 

incidir degut a la situació actual. Tot això, però, sense deixar de banda el segon eix, 

la participació, on pretenem potenciar la implicació social activa dels joves, tot 

fomentant la cohesió social a través de l’oci i el lleure, la cultura i l’esport. 

Aquest dos grans eixos queden emmarcats en la missió d’aquest Pla Local de 

Joventut: donar resposta a les demandes i necessitats de la població juvenil de 

Caldes en tots els àmbits de la seva vida, per tal de facilitar els processos 

d’emancipació i el ple desenvolupament com a ciutadans i ciutadanes, tot garantint    

la seva capacitat de construir-ho en llibertat i igualtat d’oportunitats. Perquè els joves 

són el futur, i han d’esdevenir motor de canvi de la societat que entre tots hem de 

construir. És per això, que tal i com especifica el Pla Nacional de Joventut 2010-2020, 

i que hem recollit en aquest Pla Local, les polítiques juvenils que s’emprenguin i es 

tirin endavant es basin sobretot en les següents idees força: 

 

Han de ser rellevants, per lluitar contra la reproducció de desigualtats i tenint en 

compte que aquestes polítiques definiran el futur de la nostra societat. 



 

 

Han de ser transformadores, perquè els joves són el present i el futur, i les polítiques 

públiques que es desenvolupen defineixen el nostre futur social com a comunitat i 

com a país. 

 

Han de ser inclusives, per atendre la diversitat i les desigualtats, per tal d’evolucionar 

com a persones i com a societat. 

 

I han de ser d’apoderament, per potenciar les capacitats dels joves i les joves, per tal 

que siguin responsables i protagonistes del seu projecte de vida personal i també 

col·lectiu. 

 

Cal recordar que Caldes d’Estrac com a municipi menor de 3.000 habitants, no 

necessita tenir Pla local de joventut, per poder accedir a les subvencions que 

atorguen la Direcció General de Joventut i l’Oficina del Pla Jove de la Diputació de 

Barcelona. Per aquest motiu, és encara més important aquest document que 

aprovem avui, perquè creiem en la necessitat de tirar endavant unes polítiques 

juvenils amb coherència, concreció, realisme, participació activa i 

interinstitucionalitat. I el Pla Local de Joventut és el que ens definirà aquestes 

polítiques, una eina que aglutina i coordina els diferents projectes, actuacions 

municipals i polítiques locals adreçades als i les joves de Caldes d’Estrac. Gràcies. 

 

Alcalde: Molt bé. Té la paraula.  

 

Miquel González: Bé, com hem parlat a la comissió informativa d’urgència, el nostre 

vot serà a favor del Pla Local de Joventut 2014-2017, sí amb una sèrie de 

puntualitzacions, encara que el nostre vot sigui afirmatiu, el tirarem endavant i li 

donarem suport en aquest Pla Local de Joventut, sí que amb una sèrie de 

puntualitzacions que hem fet arribar a la regidora i hem fet arribar a l’alcalde, i que 

volem expressar-ho públicament.  

Primer de tot és que l’anterior Pla acaba el 2012 i per tant, fa dos anys que, entre 

cometes, es prorroga el Pla però ha donat marge per poder-ho treballar i no 

presentar-ho amb urgència, creiem que hi ha hagut temps per poder treballar el nou 

Pla, que s’ha treballat amb el temps però no amb els grups polítics, per lo menos amb 

aquest grup de l’oposició, des de fa 3 o 4 mesos se’ns va comentar però no s’ha 

pogut treballar, amb el temps i amb el plaç que marca el Pla Local de Joventut. Un 

dels punts que hem remarcat amb la comissió informativa ha sigut que entenem la 

situació econòmica de la societat, entenem la situació econòmica de l’Ajuntament, 

però que és complicat entendre que amb menys personal, amb menys diners, es 

pugui fer més coses, molt complicat, eh? vull dir que el Pla Local és bastant real a lo 

que es pot fer, però la gent ha d’entendre que el tècnic mig de Joventut, que està fent 

això, està fent de Infantil, està fent d’Educació, i com que tampoc tenim tota l’oferta 

laboral, també està fent d’assessor laboral.  

Per tant, anem cap a un Pla Local de Joventut amb menys personal i amb menys 

diners, per tant, abans hi havia un dinamitzador juvenil, que ara ha anat a un altre 

lloc, hi havia un altre dinamitzador juvenil que va anar per tot el tema del pavelló, per 

tant, deixem-ho clar sobre la taula. Sí que deixar clar que hi ha un increment en el 

porcentatge de gent jove, del 2006 al  2012 passem d’un 26,5 a un 32,5 sobre el total 



 

de la població, i per tant, si augmenta aquest porcentatge de gent jove, i baixa les 

polítiques del 2007 al 2014 un 50%, polítiques vull dir diners, al final les polítiques 

seran els diners que podrà l’Ajuntament invertir, està baixant casi un 45%, alguna 

cosa grinyola.  

Esperem que amb aquests processos de treball del Pla Local de Joventut puguem 

convèncer els següents pressupostos, per lo menos al 2015, que s’inverteixin més 

diners en joventut. 

Pel que fa a la participació, ho hem comentat, a nosaltres ens hagués agradat 

treballar, i com la regidora ha dit, quan oferim treballar, oferim treballar des del primer 

moment, i ho dic aquí i li dic a l’alcalde, i ho dic als 4 regidors i el cinquè em sembla 

que ho sap, per tant, si hi ha projectes globals de poble, de futur, el grup socialista 

s’ofereix a treballar-los des del primer moment. Aquí s’ha participat amb una sèrie de 

gent, però no s’ha participat pues casi amb el 50% de lo que representem nosatros, 

que representem casi el 50% de la gent d’aquest poble. Per tant, creiem que hi ha 

una falta de feedback amb aquest tema. 

També hem trobat a faltar en aquest grup, perquè està desglossat en el Pla Local de 

Joventut, les persones que han treballat i tot això, també trobem a faltar entitats que 

col·laboren amb el Departament de Joventut del poble, Diables, per exemple, eh? 

que no els hem vist, eh? Igual és que falten o qualsevol cosa, o ha vingut una altra 

persona en nom de, perquè aquí, també pot haver passat aquestes coses, però 

creiem que hi ha entitats que també podrien haver estat representades i que també 

es pot anar polint amb el temps. 

Amb el tema de l’anàlisi de la realitat juvenil, lo que li hem comentat a la regidora del 

Casal de Joves, creiem que l’equip de govern el 2008 va fer un canvi de localització 

del Casal de Joves, va fer una gran inversió, d’entrada nosaltres no estàvem d’acord 

amb aquest canvi, però sí que trobem a faltar una valoració dels serveis, del treball, 

de la utilització, de la base que ens permeti tirar endavant aquest Pla Local de 

Joventut en relació a la utilització de l’espai marc central que és el Casal de Joves, 

perquè després està el pavelló, després està els despatxos d’aquí dalt, però el eix 

vertebrador de les polítiques de joventut és el Casal de joves, i és on està el tècnic i 

tot això. Ens falta això, que bueno, hem quedat que ja se’ns podria presentar.  

    

La veritat, és una repetició de lo que més o menys he dit, que hi ha pocs recursos, 

amenaces, dificultats de participació, bueno, més o menys el que la societat i la gent 

jove fa. Fortaleses, sí que volem entrar en què hi ha un compromís d’augment 

pressupostari, per tant, tant la regidora com nosaltres el 2015, el 2015 estarem atents 

d’aquest compromís d’augment pressupostari, i sí que sabem que hi ha una 

coordinació amb altres municipis, que voldríem que això se seguís potenciant encara 

més, vull dir si pogués ser amb les 3 viles, per exemple, ens semblaria que és una 

manera de poder estalviar diners i de seguir programant coses. 

En relació a la programació del Pla Local de Joventut, creiem que falta la valoració 

de l’anterior, ho hem comentat, una valoració de compromisos de què s’ha complert 

amb aquell Pla Local de Joventut, que es va aprovar també per unanimitat, de què 

se va arribar a complir, de què no se va poder complir, per temes econòmics, per 

temes de personal, per la crisis, per qualsevol situació, sobretot lo que es va complir 

i lo que no es va complir. 



 

I amb actitud positiva pues volem pues pels joves més diners, més personal, perquè 

pensem que si no hi ha professionals les polítiques tampoc tiren endavant, i més una 

aposta clara de l’equip de govern per tirar endavant aquestes polítiques.  

Sí que li hem demanat a la regidora, que s’ha compromès a poder-ho fer, que cada 

any tinguem una avaluació del procés de com està, i que al cap de 2 anys aquesta 

avaluació pugui ser presentada al Ple. Si el primer any es pot presentar a la Junta de 

Govern dels que estiguin i al cap de dos anys, més que res per poder portar una 

avaluació com quan els nens va a l’escola, no? Una avaluació periòdica de les 

situacions i no trobar-nos dintre de 5 anys en què torna a sortir com un bolet un altre 

Pla Local de Joventut i no s’ha fet un treball d’avaluació. Per tant, aquestes són les 

nostres consideracions, i per tant el nostre vot serà afirmatiu, i endavant. 

 

Roser Alsina: Un parell de puntualitzacions: evidentment, podem estar d’acord amb 

moltes coses que ha dit, perquè respecte a l’augment pressupostari, el recuperar part 

del personal que en aquests moments i de manera provisional està en altres àmbits, 

queda recollit en el mateix Pla Local, per tant, hi estem d’acord. Evidentment el Pla 

Local és una declaració d’intencions i això hi queda recollit, per tant, res a dir-hi.  

Del tema del casal de Joves, tal i com hem parlat fa una estona, podem fer un treball, 

una avaluació més concreta, el Pla Local potser no és el lloc on especificar fins al 

nivell en què vostès demanen, per tant, el farem apart i en podrem parlar. 

La coordinació amb altres municipis, amb 3 viles es té, ja en aquests moments i des 

de fa temps, la mateixa coordinació amb el que nosaltres anomenem “Q-ral”, que són 

els municipis de Canet, Arenys de Munt i Arenys de Mar, però amb 3 viles també es 

té coordinació periòdica.  

Ah, i respecte a l’avaluació, evidentment, com hem comentat també no hi ha cap 

problema en poder-la fer, perquè, tal com diu el Pla Local, de cada projecte, de cada 

pla es fa una avaluació concreta del projecte i una avaluació continuada del que es 

treballa, per tant, quan si és anualment doncs podrem recollir tota aquesta informació 

i posar-la a disposició i treballar-la.  

 

Alcalde: Bé, a mi m’agradaria que no fessin servir el tema del temps com a excusa 

reiterada. La senyora regidora té un munt de correus electrònics, peticions de 

reunions que els hi han adreçat, la callada per resposta fins a dia d’avui. I el tràmit 

d’urgència es porta doncs per la necessitat que es tenia d’aprovar en aquest Plenari, 

però del Pla Local de Joventut ja fa tems que n’estan parlant, fins i tot de dir: “no 

pateixis, si és per subvencions, tira endavant”. Per tant, si us plau, no fem servir 

l’excusa de que no hi ha temps en quan se li dóna la informació. Se’ls hi va passar, 

l’han tingut des de fa  temps, setmanes, diria jo, i la callada per resposta. No es pot 

vindre a un Plenari dient que no hi ha temps perquè ens ho passen massa de pressa, 

quan el que fan és no participar en cap mena de comissió. Per tant, si us plau, si no 

hi han ganes de treballar, estan desganats, apàtics, no ens posin la culpa a nosaltres, 

si us plau, fagin el favor doncs de participar-hi més activament, i si no, fagin un altre 

tipus de discurs, però no ens vinguin amb el discurs de que sempre ens ho porten a 

l’últim moment. I el tema del pressupost, aquest any haguéssim tingut l’oportunitat de 

modificar el pressupost si creuen que era minvat. El pressupost es tenia que aprovar 

al desembre, vam posposar-lo a petició seva tot un mes, perquè s’ho poguessin 

mirar. Resultat: ni una sola proposta, ni una sola alternativa. Per què? No tenien 

temps de mirar-s’ho. Bé, és possible que uns necessitin més temps que altres per fer 



 

les coses, ho entenem, però si us plau, no ens posin aquesta excusa, eh? No val, no 

val posar l’excusa del temps. Sí, el pressupost del 2014 ha baixat relativament 

respecte al 2013, però li asseguro que estem molt, però molt millor que en altres 

mandats, si fem la comparativa econòmica i de recursos, li asseguro que estem molt 

per sobre. Evidentment que a mesura que hi hagi més recursos els anirem destinant 

a totes aquelles polítiques que ens serveixin perquè els nostres joves tinguin 

ocupació, però també per als nostres grans i qualsevol persona i ciutadà que visqui 

a Caldes. Per tant, dels recursos que disposem els hem d’anar equilibrant. Però 

insisteixo, no ens posin l’excusa del temps, eh? 

 

Miquel González: Bé, de un posicionament en positiu del partit socialista, aquí ha 

sortit l’alcalde i bum! ha fotut la seva “reentré”. El vot seguirà sent en positiu perquè 

seguirem treballant. El nivell de treball dels regidors del grup municipal del PSC són 

els votants i la gent del PSC els qui l’han de valorar, em sembla que vostè pot valorar 

la feina dels seus regidors però no la feina dels nostres regidors. En relació al Pla 

Local de Joventut, els missatges de la seva regidora, miri, no trec mai converses 

privades aquí sobre, ni trec missatges de que se m’hagin enviat o no enviat. Lo que 

sí li puc dir, és, si algú no ho va entendre, perquè segur que jo no me vaig explicar 

bé, durant la comissió informativa, la persona que va treure: per què no presentem el 

Pla Local de Joventut al següent Ple? Va ser el portaveu del PSC. No ho va entendre, 

no? És clar, és que nosaltres parlem un altre idioma, va ser així o no? El que va 

demanar per què no es presentava, perquè en la comissió informativa no hi era, va 

ser el regidor del PSC, i aleshores va dir que es faria, que es parlaria, i que en fi que 

parlaríem. Ho tenim a sobre, em sembla que hem fet una demostració de que ho hem 

treballat, de que treballem, hem fet aportacions en positiu, i la nostra conclusió 

seguirà sent en positiu. Volem treballar si se’ns dóna oportunitats.  

En relació al temps, no estem parlant del temps de una setmana o de dues setmanes, 

perquè se’ns presenta fa 2 o 3 mesos, o fa 2 mesos que se’ns presenta al Pla Local 

de Joventut. Estem parlant de que si el Pla Local de Joventut fa un any que es 

treballa, i s’han fet reunions amb la direcció de l’escola, s’ha fet reunions amb el cap 

de la policia, s’ha fet reunions amb els metges, s’ha fet reunions amb tota aquesta 

gent, em sembla que no costa tant cridar a l’oposició perquè doni el seu punt de vista, 

quan l’anterior Pla Local de Joventut es va aprovar per unanimitat, em sembla a mi. 

Ara, si vostè veu que això són formes de treballar, nosaltres tenim una altra forma de 

treballar, ni millor ni pitjor, és una altra forma. Quan a un li arriba una proposta de 

treballar conjuntament és quan un comença a treballar, no quan el document està fet. 

Perquè jo li puc dir a la regidora: “votem en contra perquè ens ho hem trobat fet”, 

però no ha sigut ni això, sinó que hem aportat coses, hem aportat un pla d’avaluació, 

hem aportat una valoració del local de joves, hem aportat coses. En relació a les 

determinades polítiques de joventut, amb els diners que es tenen, doncs creiem que 

poca cosa més es podria fer.  

Quan valori el passat i el present, valori-ho amb dates, amb dades objectives, no les 

valori només pel record que vostè té, perquè entre el 2007 i el 2014, hi ha un 50% de 

diferència amb els diners en polítiques de joventut. Ho dic perquè a vegades la 

memòria falla, i hi ha una diferència, per tant, apunti’s totes les medalles que facin 

falta, però no la de l’aposta per les polítiques de joventut. I la situació econòmica no 

és la del 2007? Si he sigut el primer de dir-ho. Ho entenem perfectament, però bé, jo 

crec que ha de meditar les paraules que ha dit, que estan en la meva humilde forma 



 

de pensar fora de lloc, li dic clarament, crec que estan fora de lloc en la resposta que 

ha donat al regidor sobre aquest Pla Local de Joventut, però continuarem pensant i 

treballant pels joves, per tant el nostre vot continuarà sent que sí, cosa que em feia 

dubtar quan li acabo de sentir. Moltes gràcies. 

 

Alcalde: El que estiguem d’acord o no en el fons, no vol dir que no puguem discutir 

la forma. Les aportacions les ha fet fa menys de 2 hores, en la última reunió de 

comissió informativa. El que li estem demanant és que no ens posi aquestes excuses, 

del temps, i per tant, escolti, treballi-ho amb temps, quan se li posa el document 

damunt de la taula, comenci’l a treballar, no esperi el darrer moment. És això, 

simplement. A partir d’aquí, escolti’m, evidentment sembla ser que no ens entenem 

a vegades, perquè és la segona vegada que sembla ser que va dir una cosa que no 

tocava. Escolti’m, segur que el secretari ens ho podrà aclarir, eh? Molt bé. 

 

Miquel González: Jo d’entrada li trec el compromís al secretari d’aclarir una reunió 

entre 5 persones adultes, ja li trec jo el compromís perquè clar, em sembla que 

arribaríem a un punt en què hauríem de gravar-nos en una comissió. Si no va 

entendre o no em vaig explicar més, pues no em vaig explicar més. En relació al 

temps que nosaltres disposem per fer polítiques, escolti’m, hem posat les propostes 

sobre la taula. La comissió informativa del Pla Local de Joventut no la citem nosaltros, 

sinó que és vostè qui ens envia..., és vostè el que marca les ordres del Ple, és vostè 

el que fa l’entrada del Pla Local de Joventut en el Ple, és vostè qui convoca la 

comissió informativa, i per tant, escolti’m, se li va demanar que entrés el Pla Local de 

Joventut, nosaltres estem molt contents de que això ha passat, per tant, a partir 

d’aquí, el secretari si es vol lliurar d’això, que es lliuri, i si no, que presenti l’acta de lo 

que es va dir l’altre dia.  

 

Alcalde: Amb tots els meus respectes, no li he entès res del que m’acaba de dir ara. 

Té la paraula la regidora. 

 

Roser Alsina: Només una pregunta. Jo, evidentment, tots, perquè era la nostra 

intenció que aquest Pla  Local s’aprovés per unanimitat, perquè creiem en la 

importància del text que estem portant a aprovació, i d’aquí el fet de que haguéssim 

dit de poder asseure’ns en una taula a parlar-ne, només li vull preguntar per què s’ha 

entrat per urgència el Pla Local de Joventut? Ho sap? Eh? no... sí, sí, ja li dic jo la 

resposta, és perquè jo estava esperant a poder tenir una reunió amb vostès i poder-

ne parlar. Per això no va entrar a l’ordre del dia ordinari, i vam esperar a l’últim 

moment, com ja li vaig dir per telèfon, que jo no tenia cap problema, ni cap dels meus 

companys, en entrar-ho per urgència si això podia fer que ens trobéssim i en 

parléssim.  

 

Miquel González: Si hem votat la urgència, si no hi ha cap problema, amb això, si 

ho entenem perfectament, si no hi ha cap problema 

 

Roser Alsina: Però la nostra intenció no era entrar-ho per urgència 

 

Miquel González: Però si és igual, no, no, si la valoració no és si és per urgència o 

no... 



 

 

Roser Alsina: Sí, sí, però és diferent 

 

Alcalde: Bé, em sembla que ha quedat prou debatut. Per tant quedaria... el seu vot 

es favorable? Si? Dons quedaria aprovat per unanimitat. 

   

10. MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS DE CONVERGÈNCIA 
I UNIÓ I PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA DE SUPORT A 
LA CANDIDATURA PER A LA DECLARACIÓ DE PATRIMONI 
MUNDIAL DE LA UNESCO DE LA PORTALADA DEL MONESTIR DE 
SANTA MARIA DE RIPOLL. 

 

“”””” 

El Monestir de Santa Maria de Ripoll va ser un dels centres culturals més importants de 
la Catalunya de l’època del romànic (entre els segles X i XII), comparable a d’altres 
monestirs i catedrals de l’àmbit cultural de l’Europa del moment. Ja al segle XI, sota 
l’abadiat d’Oliba, va destacar per la importància de la seva església abacial, construïda 
de nou i dedicada el 1032, i per la potència de la seva biblioteca, que sota aquest 
personatge cabdal va depassar els dos centenars de títols. Malgrat els espolis, les 
destruccions i les restauracions patides al llarg del temps, es pot dir que Ripoll avui 
conserva un element històric que, per davant de tots els altres, continua assegurant-li 
un lloc en la història de l’art europeu i mundial: la seva esplèndida portalada esculpida.  
 
Però alhora permet mirar endavant, ja que la portalada de Ripoll manifesta el seu ressò 
en les portalades romàniques esculpides que en aquest moment eclosionaran en moltes 
esglésies catalanes. Alhora, el taller escultòric que va treballar a Ripoll en aquests 
mitjans del segle XII, capaç de sintetitzar algunes de les més prestigioses produccions 
escultòriques del moment -com les de la ciutat de Tolosa o les de l’àrea rossellonesa- 
manifestaria també la seva influència més o menys propera en tota una sèrie de treballs 
escultòrics que tindrien lloc a Catalunya durant la segona meitat del segle.  
 
Des de la segona meitat del segle XIX i fins i tot abans, la qualitat estètica, la complexitat 
iconogràfica i l’impacte estructural de la Portalada de Ripoll van fer que es convertís en 
un dels joiells de la basílica restaurada per Elies Rogent i el bisbe Morgades el 1893, i 
que els estudiosos de l’art la reconeguessin com una obra cabdal de l’escultura 
romànica europea. Al llarg del segle XX, la presa de consciència sobre el patrimoni 
històrico-artístic i l’alerta per alguns aspectes del seu estat material van fer que 
s’emprenguessin mesures per garantir-ne la conservació.  
 
L'any 2013, Ripoll ha estat Capital de la Cultura Catalana i han estat diferents els actes 
que han posat de relleu el valor universal i excepcional de la Portalada com a element 
singular i únic en el món. En efecte, el simposi internacional de 2013, organitzat pel 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, per la Diputació de Girona, per 
l'Ajuntament de Ripoll, pel Bisbat de Vic i pel Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès, 
va posar de relleu la importància de la portalada de Ripoll com a objecte posat en el seu 
context històrico-artístic, com a símbol del patrimoni que cal estudiar i protegir i com a 
element clau d’una capitalitat cultural que vol projectar-se al món. 
 
Atès que el Monestir de Santa Maria de Ripoll amb la Portalada com a joia reuneix i 
compleix totes i cada una de les condicions i dels requisits per a ser considerada un 
valor universal excepcional establerts principalment en el document d'Orientacions que 
han de guiar l'aplicació de la Convenció del Patrimoni Mundial i del Protocol sobre 



 

l'ordenació dels criteris per a la identificació i preparació de les candidatures de 
Patrimoni Mundial i Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat a Catalunya, 
l'Ajuntament de Ripoll en sessió plenària de data 27 de desembre de 2011 va iniciar 
l'expedient per tal que durant l'any 2013, en motiu de que Ripoll era la Capital de la 
Cultura Catalana, la Portalada del Monestir de Santa Maria de Ripoll fos proposada per 
ser declarada Patrimoni Mundial de la Humanitat per part de la UNESCO. 
 
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. Donar suport a la candidatura de la Portalada del Monestir de Santa Maria de 
Ripoll per tal que sigui declarada Patrimoni Mundial de la Humanitat per part de la 
UNESCO. 
 
SEGON. Comunicar aquesta resolució a l'Ajuntament de Ripoll i a la Direcció General 
del Patrimoni Cultural de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
 
Tanmateix, el Ple municipal, amb superior criteri, acordarà el que consideri més adient.  
 
A Caldes d’Estrac, el 14 d’abril de 2014””””” 
 

 
Alcalde: Passaríem al següent punt de l’ordre del dia, que seria la moció de suport 
a la candidatura per a la declaració de patrimoni mundial de la UNESCO de la 
portalada del monestir de santa Maria de Ripoll. Té la paraula el portaveu de 
Convergència i Unió. Perdó, té la paraula la regidora de Cultura, òbviament. 
 
Roser Alsina: Bé, sí, faré un resum. La moció conjunta dels grups municipals de 
suport a la candidatura per a la declaració de patrimoni mundial de la UNESCO de la 
portalada del monestir de santa Maria de Ripoll. Bé, faig un resum i després llegeixo 
els acords.  
Des de l’Ajuntament de Ripoll ens fan arribar aquesta moció per tal que hi donem 
suport. Diu: 
“L'any 2013, Ripoll, bressol de Catalunya, ha estat Capital de la Cultura Catalana i 

han estat diferents els actes que han posat de relleu el valor universal i excepcional 

de la Portalada com a element singular i únic en el món. En efecte, el simposi 

internacional de 2013, organitzat pel Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya, per la Diputació de Girona, per l'Ajuntament de Ripoll, pel Bisbat de Vic i 

pel Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès, va posar de relleu la importància de la 

portalada de Ripoll com a objecte posat en el seu context històrico-artístic, com a 

símbol del patrimoni que cal estudiar i protegir i com a element clau d’una capitalitat 

cultural que vol projectar-se al món, i que reuneix les condicions i els requisits 

necessaris per ser considerada patrimoni mundial de la humanitat per part de la 

UNESCO”. 

Per tant, es porta a aprovació prenent els següents ACORDS: 

PRIMER. Donar suport a la candidatura de la Portalada del Monestir de Santa Maria 

de Ripoll per tal que sigui declarada Patrimoni Mundial de la Humanitat per part de la 

UNESCO. 



 

SEGON. Comunicar aquesta resolució a l'Ajuntament de Ripoll i a la Direcció General 

del Patrimoni Cultural de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

Alcalde: Té la paraula el regidor. 

Ramon Riesco: El nostre vot serà favorable, ja que les mocions que es presenten 

són conjuntes, i només dir que el grup municipal del PSC també defensa tot lo que 

sigui patrimoni de Catalunya. Gràcies. 

Alcalde:  Molt agraït, doncs queda aprovat per unanimitat. 

 

11.  MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS DE 
CONVERGÈNCIA I UNIÓ I PARTIT DELS SOCIALISTES DE 
CATALUNYA D’ ADHESIÓ A LA COMMEMORACIÓ DE LA CREACIÓ 
DE LA MANCOMUNITAT DE CATALUNYA 

 

“””””El 18 de desembre de 1913 s'aprova el Reial Decret que facultava a les 
Diputacions Provincials a mancomunar-se. Els dies 20, 22 i 23 del mes de desembre 
es reuniren a l'antic Palau de la Generalitat la junta de delegats de les quatre 
diputacions catalanes per tal de redactar l'estatut de la Mancomunitat de Catalunya. 
 
El 8 de gener de 1914 els delegats de les quatre diputacions  catalanes, encapçalats 
pels respectius presidents, van subscriure el projecte d'estatut de la mancomunitat i 
el 6 d'abril de 1914 es va constituir la Mancomunitat  de Catalunya, fruit de la unió 
de les quatre diputacions i va ser escollit com a President de I ‘Assemblea de la 
Mancomunitat de Catalunya el President de la Diputació  de  Barcelona, Enric Prat 
de la Riba, que s'erigia com a veritable inspirador de tot aquell procés. 
 
La  institució  naixia  com  a  resultat  de  la  suma  de  capacitats  i esforços de  
les diputacions   catalanes  i amb  la  voluntat   de  servei  a  les  expectatives  de  
major reconeixement   polític  de  Catalunya  i  com  a  instrument   de  modernització  
de  les estructures existents i absents - des de les viaries fins a les educatives i 
culturals. 
 
En un període de temps certament  breu es van realitzar  accions concretes per a 
la millora de la qualitat de vida i pel benestar de la ciutadania al temps que es 
posaren les primeres pedres d'institucions  culturals, científiques  i acadèmiques que 
han estès la seva actuació fins als nostres dies. 
 
La  Mancomunitat  de  Catalunya  va  significar  una  gran  aportació  al progrés  social, 
econòmic i nacional del nostre País i de la seva gent, al mateix temps que posa les 
bases per  a estructures i institucions culturals, científiques  i educatives que  perviuen 
en  el temps, entre d'altres, l’institut d'Estudis Catalans, la Biblioteca de Catalunya, 
I ‘Escola Superior de Selles Arts, I ‘Escola Industrial o I ‘Escola del Treball. 
 
Aquest any 2014 es compleixen 100 anys des del naixement  de la Mancomunitat, i, 
és per això que la Diputació impulsa la commemoració d'aquesta data tan important, 
i vol traslladar a la societat l’evidencia de la feina feta per aquesta singular institució. 
 
Sense la Mancomunitat, sense en Prat de la Riba,  en Puig i Cadafalch i tanta 
altra gent, la Catalunya actual no seria pas la mateixa. Sense ells i el seu esperit i 
el seu treball no seríem on som. Perquè certament la gent de la Mancomunitat sabien 
el que es feien, com si s'haguessin avançat cent anys en el temps, com si fos avui 



 

mateix, Prat de la Riba escrivia el 1917: 
 

"No hem fet la Mancomunitat  per a tenir una Diputació més  gran, ni per  a donar 
a l'anima catalana un petit cos d'administració  subordinada,  secundaria:  una 
província. Tots, anant mes o menys enllà, qui deturant-se aviat, qui veient lluny 
encara el terme del seu ideal, tots volem per a Catalunya  un cos d'Estat, tots 
sentim que la voluntat popular  catalana  exigeix  imperiosament,   més  o  menys  
accentuades  o  atenuades, formes d'Estat". 

 
En conseqüència,  atesos els motius  exposats i la normativa aplicable,  es proposa 
al Ple  l'adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER   
ADHERIR-SE a la commemoració del centenari de la Mancomunitat de Catalunya,  
tot  fent  extensiva  aquesta  adhesió   a  la  comunitat  veïnal per  tal  de participar-ne 
i programar-ne  actes, si s'escau. 
 
SEGON 
NOTIFICAR  el  present  acord  a  la  Diputació  de  Barcelona   per  al  seu 
coneixement i efectes. 
 
Tanmateix, el Ple municipal, amb superior criteri, acordarà el que consideri més adient.  
 
A Caldes d’Estrac, el 14 d’abril de 2014”””””” 
 

 

Alcalde: Passaríem al següent punt de l’ordre del dia, que seria l’aprovació a 

l’adhesió a la commemoració de la creació de la Mancomunitat de Catalunya. Té la 

paraula, ara sí, el portaveu. 

 

Àngel Rusiñol: Bona nit. Moció conjunta, eh? tal i com hem dit, aquesta també. 

 

Alcalde: Molt bé. Té la paraula. 

 

Ramon Riesco: Igual que abans, ja que és conjunta el nostre vot és favorable.  

 

Alcalde: Molt bé, moltes gràcies. 

 

Àngel Rusiñol: Jo l’únic que diria és que 100 anys després, la vigència de les 

paraules de Prat de la Riba, eh? quan parla de formes d’estat. Gràcies. 

 

Alcalde: Molt bé, doncs queda aprovat per unanimitat. 

 

12. MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ I 
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA DE DECLARACIÓ DE LA FMC I 
ACM SOBRE ELS 35 ANYS D’AJUNTAMENTS DEMOCRÀTICS 

 
Alcalde: Passaríem al darrer punt de l’ordre del dia, que seria la declaració de la 
Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis sobre els 
35 anys d’ajuntaments democràtics. Té la paraula el portaveu. 



 

 
Àngel Rusiñol: Val, un altra que també és conjunta, eh? d’aquests 35 anys 
d’ajuntaments democràtics al servei de la ciutadania.  
 
“El 3 d’abril d’enguany es compleixen trenta-cinc anys de les primeres eleccions 

municipals democràtiques i el 19 d’abril trenta-cinc anys de la constitució dels 

ajuntaments democràtics. 

Després de 40 anys de dictadura, eren elegits al 1979 per sufragi universal, les 

primeres alcaldesses, alcaldes, regidores i regidors de l’etapa democràtica. La 

societat catalana va celebrar aquelles eleccions amb il·lusió, esperança i amb la 

certesa que la llibertat era un valor que havíem de defensar després del llarg camí 

cap a la democràcia per fer una societat més justa. 

No podem oblidar que política ve de polis (que era la ciutat en la Grècia clàssica on 

es va inventar la democràcia) i ciutadania de la civitas romana, on existien els edificis 

públics representatius que administraven els drets i deures dels ciutadans. Al llarg 

d’aquests anys, els ajuntaments, hereus d’aquesta tradició clàssica, han estat una 

escola de ciutadania per garantir l’exercici de drets civils i polítics. 

La contribució dels ajuntaments per transformar les nostres ciutats i els nostres 

pobles, sense cap mena de dubte, ha estat extraordinària. La feina de totes aquelles 

persones i de les que han vingut després ha jugat un paper importantíssim en la 

modernització i la transformació del nostre país. A la seva dedicació, altruista i 

vocacional, els devem la millora de la nostra qualitat de vida actual. 

Aquell any 1979 les ciutats i pobles del nostre país patien moltes mancances, dèficits 

socials, urbanístics, d’infraestructures i de serveis. Els nous electes escollits van 

haver de començar pràcticament des de zero, això sí, amb molta empenta i il·lusió. 

Per això, avui, trenta-cinc anys després, cal que homenatgem aquelles dones i 

homes que es van posar al servei dels ciutadans i dels que al llarg d’aquests anys 

han continuat la seva tasca, amb l’objectiu de construir projectes col·lectius des dels 

valors i des de la voluntat de transformació social, amb la complicitat del ric teixit 

associatiu existent a moltes ciutats i pobles de Catalunya. Ningú no pot negar el 

paper dinamitzador i de lideratge dels nostres governs locals en la construcció del 

país i en el progrés de la societat.  

Malgrat tot això, malgrat aquesta empenta i aquesta il·lusió, els ajuntaments en tots 

aquests anys han estat reivindicant un finançament més just i adequat. Durant 

aquests gairebé trenta cinc anys les hisendes locals han estat l’assignatura pendent, 

en la mesura que l’aportació financera de l’Estat i de la Generalitat a les 

administracions locals no s’ha adequat als serveis que presten. 

En un moment com l’actual, en què des de l’Estat volen que el paper dels 

ajuntaments quedi reduït a la mínima expressió, davant els greus problemes que té 

la nostra societat i que s’expressen de manera demolidora en les nostres ciutats i 

pobles, defensem més que mai que els ajuntaments, com a governs locals i 

administració més propera a la ciutadania, han de tenir un paper actiu en la solució 

dels problemes socials existents avui en dia per tal de continuar essent el principal 

instrument de cohesió i convivència en el conjunt de pobles i ciutats de Catalunya. 



 

El municipalisme, des de la constitució dels primers ajuntaments democràtics a l’any 

1979 –amb una aposta per la llibertat, per una societat més justa i amb participació 

social- sempre ha tingut com a base principal el servei a la ciutadania i l’autonomia 

local. 

La Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis, volen 

avui fer un reconeixement a tots els electes locals que durant aquests trenta-cinc 

anys han estat al capdavant dels seus pobles i ciutats duent a terme una tasca vital 

per millorar les condicions de vida dels seus veïns i veïnes. En aquest sentit, des de 

l’FMC i l’ACM seguim i seguirem treballant i donant suport perquè el municipalisme 

pugui donar respostes als nous reptes que tenim com a país.” 

Alcalde: Bé, és una declaració, per tant, per assentiment el Plenari li dóna el seu 

consentiment i no es procedeix a la seva votació.  

Àngel Rusiñol: Em permets, una cosa només, si us plau... 

Alcalde: Si volen fer algun comentari, també el poden fer. 

Àngel Rusiñol: Sí, sí, però més que tot volia, si em permet... únicament volia fer el 

comentari ja que parlem de la nostra tasca, d’aquelles persones doncs jo diria que 

hi ha dues persones, doncs que ens han acompanyat, que malauradament per la 

seva llarga malaltia ens van deixar, fa just 4 anys, el nostre company, si m’ho 

permeteu que jo em faci ressò, ens va deixar, en Ricardo Pérez, el 28 d’abril de 

2010, vull dir que sí, passem, treballem, i sovint quedem en l’oblit, jo crec que avui 

era un bon moment per enrecordan-se d’ell, va morir als 61 anys, i com no, d’en 

Josep Bas i Llovera, morí el 3 de març del 2006, i a l’edat de 52 anys. Si m’ho permet, 

ho he dit jo, crec que calia. 

Alcalde: Bé, doncs en un moment de reconeixement de les tasques, també cal 

reconèixer les persones que han passat per aquí.  Bé, moltes gràcies. En ser un Ple 

ordinari, no hi ha més punts a l’ordre del dia, no s’han presentat preguntes per escrit, 

si n’hi ha alguna verbal, les miraríem de solventar o si no, les apuntaríem i les 

respondríem al proper Ple.  

13. PRECS I PREGUNTES 
 

Àngels Masísimo: Per part nostra, una pregunta que insistentment ens ha estat 

feta per persones del poble, podria explicar una mica quina és la situació dels banys 

termals i per què estan tancats en aquest moment?  

 

Alcalde: Bé, em sembla que ja ho vam explicar a membres del seu partit, però si 

s’hi ha fixat, avui hi estaven treballant-hi, i és que sembla ser que les obres que 

s’han fet han deixat al descobert deficiències constructives anteriors que s’havien 

realitzat, i això ha calgut un replanteig i el que nosaltres pensàvem que havia de 

durar 3 o 4 setmanes, dura 3 mesos.  

Àngels Masíssimo: Gràcies. 



 

Alcalde: De res. Doncs en principi sent un Ple ordinari poden haver-hi preguntes 

del públic. Agrairia si hi ha preguntes que fossin lo més breu possible. Senyora 

Núria Serra... 

I essent les 21:37h l’Alcalde dona per acabada la sessió. 
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