
 

 

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

DATA 28 DE JULIOL DEL 2014  

 

Identificació de la sessió 

Núm.: 03 

Caràcter: Ordinària  

Data: 28 de juliol del 2014  

Horari: 20h - 21h 22’ 

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

 

Assistents:   

Sr. Joaquim Arnó Porras, Alcalde (CIU) 

Sr. Francesc García Cuyàs (CIU) 

Sr. Marcos Blázquez García  (CIU) 

Sra. Elisabeth Segura Gubern  (CIU) 

 

Sr. Miquel González Monforte (PSC) 

Sr. José Ramón Riesco Alvarez (PSC) 

Sr. Joan Andreu Baró Viaplana (PSC) 

Sr. Pere Claver Montells (PSC) 

 

Presenta excuses: 

Sra. Àngels Massísimo (PSC) 

Sr. Àngel Rusiñol Esteban (CIU) 

 

Secretari: 

Sr. Òscar Campos Planes 

 

0- APROVACIÓ DE LA INCLUSIÓ DEL PUNT D’URGÈNCIA 
 

Alcalde: Bona tarda a tothom, excusem l’assistència de la Sra. Àngels Massísimo  i de 

l’Àngel Rusiñol per diversos motius. Llavors, hem de votar la urgència d’un punt de 

l’ordre del dia, que és la moció presentada per la Federació de Serveis Públics d’UGT 

del Maresme, a través de la Policia Local, que és per l’avançament de l’edat de jubilació 

dels membres del cos de policies locals. En principi, votem la urgència? Val, doncs 

queda incorporada i s’incorporaria al darrer punt de l’ordre del dia. 

 

1. RATIFICACIÓ DELS DECRETS D’ALCALDIA NÚM. 172 AL NÚM. 352 DE 2014 
 

Alcalde: El primer punt de l’ordre del dia que seria la ratificació dels decrets d’alcaldia 

del 172 al 352 del 2014. Es porten a ratificació 

Joan Andreu Baró: A favor 

Alcalde: Molt bé, queden aprovats 

 



 

2. DESPATX D’ALCALDIA 
 

Alcalde: En despatxos d’alcaldia volem donar compte de dues coses, una la renúncia 

dels candidats de la formació de CiU a la substitució de regidor de la Sra. Helena 

Gallardo Sainz, Mireia Salvà Comas, Mercè Loire Fernández, Ferran Gràcia Carrasco, 

Francesc Vila Loriente i Montserrat Arnó Fontrodona, quedant sense més candidats, 

això passarà a la Junta Electoral Central, a fi doncs que el partit designi una persona 

que substituirà a la vacant de regidora. En principi és donar compte del despatx, si volen 

dir alguna cosa.. 

Joan Andreu Baró: No hi ha res a dir 

Alcalde: Molt bé, i també donem compte de l’expedient 411/2014 sancionador Estel 

groc. Un expedient que mai m’hagués agradat haver d’obrir, però que vistos els 

aconteixements, vistos el fet que aquesta entitat doncs no paga l’Ajuntament de Caldes 

des de fa anys, ens hem vist en l’obligació no tan sols d’executar les fiances que tenia 

dipositades vers les concessions del balneari de la platja, sinó que fins i tot al no haver-

les reposat, ens veiem en l’obligació d’iniciar un expedient de reversió de les 

concessions cap a l’Ajuntament de Caldes. Un procés que iniciem enguany, avui, i que 

probablement pel recorregut que li pertoqui, fins al Ple d’octubre no acabarà finalitzant i 

ara ens falta el dictamen de la comissió jurídica assessora. Si durant el transcurs doncs 

del procés hi hagués algun canvi, evidentment es consultaria a totes les forces polítiques 

representants de l’Ajuntament de Caldes, ja que és un tema jo penso prou important per 

a tots plegats i s’actuaria en conseqüència i en funció del que succeeixi amb els 

aconteixements que vagin sorgint. Si vol dir alguna cosa... 

Joan Andreu Baró: Sí, degut a que és un tema que ens compet a tot el municipi, estem 

a favor però sí que demanaríem que qualsevol modificació sobre l’expedient puguem 

ser informats degudament 

Alcalde: Ho seran degudament i puntualment 

 

3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACORD D’APLANAMENT EN ELS RECURSOS 
CONTENCIOSOS ADMINISTRATIUS FORMULATS PER LES OPERADORES DE 
TELEFONIA MÒBIL, EN RELACIÓ A L’ORDENANÇA FISCAL MUNICIPAL, 
REGULADORA DE LA TAXA D’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI 
PÚBLIC LOCAL A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE 
SUBMINISTRES D’INTERÈS GENERAL 

 

“”””” 

Aquest Ajuntament de   Caldes d’Estrac  va aprovar l’Ordenança fiscal reguladora de la 
taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores 
de serveis de subministres d’interès general, per a l’exercici 2009 seguint el model 
proposat per la Diputació de Barcelona. 

Igualment, l’Ajuntament ha delegat les funcions de gestió, inspecció i recaptació de dita 
taxa en la Diputació de Barcelona, que les porta a terme a través de l’Organisme de 
Gestió Tributària. 



 

Per part de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, en ús de les 
facultats delegades pels Ajuntaments de la Província, s'han vingut practicant 
liquidacions en concepte de taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor 
d'empreses explotadores de serveis de subministres d'interès general, corresponents a 
les diverses operadores de telefonia mòbil, conforme a l'Ordenança fiscal aprovada pels 
dits Ajuntaments.  

Contra les liquidacions practicades pel dit Organisme, les operadores de telefonia mòbil 
van interposar recursos contenciosos administratius davant dels Jutjats Contenciosos 
Administratius de Barcelona, i contra les sentències dictades per aquests jutjats s'han 
formulat, en el seu cas, els corresponents recursos d'apel·lació davant el Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya. 

En el marc dels esmentats recursos contenciosos administratius, el Jutjat del Contenciós 
Administratiu número 17 de Barcelona ha formulat qüestió prejudicial davant el Tribunal 
de Justícia de la Unió Europea, que ha estat resolta mitjançant Interlocutòria de data 30 
de gener de 2014 en els següents termes: 

"En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Octava) declara: 

El Derecho de la Unión debe interpretarse, a la vista de la sentencia de 12 de julio de 
2012, Vodafone España y France Telecom España (C-55/11, C-57/11 y C-58/11), en el 
sentido de que se opone a la aplicación de una tasa, impuesta como contrapartida por 
la utilización y la explotación de los recursos instalados en una propiedad pública o 
privada, o  por encima o por debajo de la misma, en el sentido del artículo 13 de la 
Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, 
relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva 
autorización), a los operadores que prestan servicios de comunicaciones electrónicas 
sin ser propietarios de dichos recursos." 

Per la seva part, la sentència de 12 de juliol de 2012, a la que fa referència la 
Interlocutòria anteriorment transcrita, resolia les qüestions prejudicials (C-55/11, C-
57/11 y C-58/11) formulades pel Tribunal Suprem, en els següents termes: 

"En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) declara: 

1) El artículo 13 de la Directiva 2002/20/CE el Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de 
comunicaciones electrónicas (Directiva autorización), debe interpretarse en el 
sentido de que se opone a la aplicación de un canon por derechos de instalación 
de recursos en una propiedad pública o privada, o por encima o por debajo de 
la misma, a los operadores que, sin ser propietarios de dichos recursos, los 
utilizan para prestar servicios de telefonía móvil.  

2) El artículo 13 de la Directiva 2002/20 tiene efecto directo, de suerte que confiere 
a los particulares el derecho a invocarlo directamente ante los órganos 
jurisdiccionales nacionales para oponerse a la aplicación de una resolución de 
los poderes públicos incompatible con dicho artículo" 

L'esmentada resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, de data 30 de gener 
de 2014,  ha confirmat la improcedència de l'exacció de la taxa per aprofitament especial 
del domini públic local a aquelles operadores de telefonia mòbil que no siguin 
propietàries de les xarxes utilitzades per a la prestació dels serveis de comunicació. 



 

En aplicació de la doctrina continguda a la referida sentència del Tribunal de Justícia de 
la Unió Europea, de data 12 de juliol de 2012, així com a la vista de les conclusions 
presentades per l'Advocada General en les qüestions prejudicials resoltes en dita 
sentència, el Tribunal Suprem ha dictat un gran número de sentències en les quals 
declara la nul·litat dels preceptes de l'Ordenança Fiscal reguladora de la taxa en allò 
que fa referència a la regulació del fet imposable i condició de subjecte passiu d'aquelles 
operadores que no siguin propietàries de les xarxes a través de les quals s'efectuïn els 
subministraments, així com al mètode de quantificació de la taxa previst a la pròpia 
Ordenança, declarant també la nul·litat de l'article de l'Ordenança referent a la 
quantificació. 

Concretament, en relació a l'Ordenança fiscal corresponent a aquest Ajuntament, 
referida a l'exercici de 2008, en data 22 d’abril de 2013 el Tribunal Suprem dictà la 
sentència, la part resolutiva de la qual diu textualment: 

"PRIMERO.- Que debemos estimar y estimamos el recurso de casación interpuesto por 
la representación procesal de "Telefónica Móviles España, S.A." contra la Sentencia 
dictada, con fecha 22 de julio de 2009, por la Sala de lo Contencioso-administrativo 
(Sección Primera) del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el recurso número 
264/2008, que se casa y anula. 

SEGUNDO.- Que debemos estimar en parte el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por "Telefónica Móviles España, S.A.", contra la Ordenanza Fiscal 
reguladora de la Tasa por aprovechamiento especial del dominio público local, a favor 
de empresas explotadoras de servicios de suministros de interés general, del 
Ayuntamiento de Caldes d’Estrac, declarando, en relación con la prestación de servicios 
de telefonía móvil, la nulidad del último inciso ("con independencia de quien sea el titular 
de la red") del apartado 2 del artículo 2; del apartado 2 del artículo 3, en cuanto atribuye 
la condición de sujeto pasivo de la tasa regulada a las empresas o entidades que no 
sean titulares de las redes a través de las cuales se efectúen los suministros, aunque 
sean titulares de derechos de uso, acceso o interconexión a las mismas; y del artículo 
5. 

TERCERO.- No hacemos expresa condena sobre las costas de este recurso de 
casación ni sobre las devengadas en la instancia. 

En conseqüència, i atès que aquesta Administració assumeix la decisió adoptada pels 
Tribunals sentenciadors, resulta  procedent aplanar-se al recurs contenciós 
administratiu 249/2009 que es segueix davant del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, Sala del Contenciós administratiu, Secció Primera, en els estrictes termes 
continguts a la decisió del Tribunal Suprem expressada a la sentència abans transcrita, 
amb la finalitat d'acatar els criteris jurídics fixats per l'Alt Tribunal i evitar litigis 
innecessaris. 

A C O R D S 

Primer.- Aplanar-se en els recursos contenciosos que s’especifiquen seguidament, 
interposats per les operadores de telefonia mòbil contra l’Ordenança fiscal reguladora 
de la taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses 
explotadores de serveis de subministres d’interès general, aprovada per aquest 
Ajuntament per als exercicis que, així mateix s’especifiquen, i que es troben en 
tramitació davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en els estrictes termes 
continguts a la decisió del Tribunal Suprem expressada a la sentència transcrita a la part 
expositiva d’aquest acord:  



 

  

Nº RECURS  RECURRENT EXERCICI 

249/2009 Telefónica Móviles España S.A. 2009 

 

 

Segon.- Comunicar aquest acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en els 
procediments de referència, i a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona.”””””””” 

Alcalde: El següent punt de l’ordre del dia, ja passaríem als acords, seria l’aprovació de 

l’acord d’aplanament en els recursos contenciosos administratius formulats per les 

operadores de telefonia mòbil, en relació a l’ordenança fiscal municipal, reguladora de 

la taxa d’aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores 

de serveis de subministres d’interès general. En tot cas, el Sr. Oscar Campos, Secretari 

de la Corporació ens en pot fer cinc cèntims, gràcies 

Oscar Campos: Bé, aquest acord arrenca a finals del 2006 principis del 2007. La 

Diputació de Barcelona va organitzar tots els ajuntaments per tal que fessin ordenances 

per mirar de cobrar alguna taxa en els operadors de telefonia mòbil. Bé, aquests van 

recórrer, en primera instància van perdre, van tornar a recórrer, i a partir d’aquí van 

començar a guanyar alguna batalla jurídica llarga. La Diputació de Barcelona veu que 

no té possibilitats de tirar endavant els recursos, i per tant, el que ens demana és que 

ens aplanem a la demanda, és a dir, acceptar la derrota, diguem-ho així, perquè ho 

entenguem tots, i això ens lliurarà de pagar les costes judicials. És un tema d’economia 

processal i d’economia de diners, no? Amb lo qual el que ens demana la Diputació és 

això, que prenguem l’acord d’aplanant-se al que seria el tema aquest. 

Alcalde: Molt bé, té la paraula 

Joan Andreu Baró: Per nosaltres, tot el que sigui estalviar diners al municipi, hi estem 

d’acord, per tant, el nostre vot serà favorable. 

Alcalde: Molt bé, doncs queda aprovat per unanimitat. 

 

4. APROVACIÓ DEFINITIVA, SI S’ESCAU, ACORD DE CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CALDES D’ESTRAC I 
L’ENTITAT ARRELS CULTURA 

 

“”””A la sessió plenària que celebrà aquest Ajuntament el passat 28 d’abril de 
2014, es va aprovar el redactat del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament 
de Caldes d’Estrac i l’entitat Arrels Cultura per treballar conjuntament per la 
creació del futur Arxiu Històric Local. 
 



 

Amb posterioritat a aquesta aprovació inicial, ambdues entitats han mantingut nous 
contactes i negociacions que han desembocat en una nova redacció del citat conveni 
que precisa més i millor els passos a seguir. 
 
Tanmateix, en data 29 de maig de 2014 ha tingut entrada pel registre municipal, recurs 
potestatiu de reposició que contra el citat acord plenari ha presentat el Grup Municipal 
Socialista. 
 
A la vista de aquests fets, es proposa al Ple l’aprovació ja definitiva del nou redactat del 
conveni ja aprovat i la desestimació del recurs presentat del PSC per considerar que les 
raons exposades al document no són d’aplicació pel text del conveni aprovat, ni ho són 
pel text del nou redactat que ara s’aprova, indicant però al Grup Municipal Socialista que 
si ho considera convenient podrà exercir novament el seus drets d’al·legació i/o 
recusació d’acord amb el que marca la legislació vigent. 
 
Es per això que 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 definitivament el nou redactat del conveni de col·laboració a signar entre 
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac i l’entitat local Arrels Cultura, que ja va ser aprovat 
inicialment a la sessió plenària del passat 28 d’abril de 2014. 
 
SEGON  
Desestimar en tots els seus termes el recurs potestatiu de reposició contra l’acord 
plenari inicial del 29 d’abril de 2014 que ha presentat el Grup Municipal Socialista de 
l’Ajuntament. 
 
TERCER 
Facultar al Sr. Alcalde per signar tota aquella documentació que sigui necessària.  
 
QUART 
Donar trasllat del present acord a l’entitat local Arrels Cultura, al Grup Municipal del 
Socialista i al Departament de Tresoreria i Intervenció d’aquest ajuntament. 
 
No obstant, el Ple, amb superior criteri, acordarà el que consideri més adient.  
 
 
A Caldes d’Estrac, 18 de juliol de 2014”””””  
 
 

Alcalde: Passaríem al següent punt de l’ordre del dia, que per acord dels dos grups 

municipals doncs quedaria sobre la taula, que és l’aprovació definitiva de l’acord de 

conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Caldes i l’entitat Arrels Cultura, i que es 

deixa al damunt de la taula a fi doncs de que en un termini no superior als 3 mesos, 

doncs es crearà una comissió d’estudi per consensuar un acord de l’arxiu històric local, 

com dic amb els dos grups municipals, i serà aprovat al Ple del mes d’octubre.  

 



 

5. ACORD DE PLE D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 5/2014 

1.  
“”””Atès la necessitat d’atendre les despeses que es detallen en la 
proposta de modificació de crèdit, per a les quals la consignació en el 
pressupost actual és insuficient, s’ha de tramitar l’expedient de 
transferència de crèdit. 
 

2. Atès que el finançament d’aquesta transferència de crèdit es pot fer a càrrec de 
baixa de crèdit de despesa d’altra aplicació no compromeses de pressupost 
vigent ,la dotació de la qual s’estimi reduïble sense pertorbació del respectiu 
projecte. 
 

3. Atès que la normativa jurídica està recollida fonamentalment als articles 172 a 
182 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i als articles 34 
a 48 del Reial Decret 500/1990. 
 

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

5. Que s’ha comprovat el compliment de la normativa que regula aquesta 
modificació de crèdit i s’informa favorablement sobre la incoació de l’expedient 
de modificació de crèdit núm. 05/2014 el finançament proposat es pot utilitzar 
per transferència de crèdit del pressupost de la Corporació, amb un import total 
de 18.897,04 € 
 

6. Vist l’informe favorable de la intervenció municipal de data 21.07.2014 
 
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 l’expedient de crèdit extraordinari núm. 05/2014 que cal finançar 
mitjançant baixes dels crèdits d’aplicacions de despeses, del pressupost vigent de la 
Corporació: 
 

 Consignació de despeses amb crèdits de baixa   

     

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ 
CONSIGNACIÓ 

INICIAL 
PROPOSTA DE 

BAIXA 
CONSIGNACIÓ 

DEFINITIVA 

10 011 91300 
Amortització 
préstecs Ll/T 156.800,00 € 18.897,04 € 137.902,96 € 

     

Total baixes crèdits: 18.897,04 €    

     

 Consignació de despeses amb crèdits en alta   

     



 

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ 
CONSIGNACIÓ 

INICIAL 
PROPOSTA 

D'ALTA 
CONSIGNACIÓ 

DEFINITIVA 

12.150.61935 Via Pública 45,45 € 17.549,71 € 17.595,16 € 

12.150.62530 
Act. Via Pública amb 

Videovigilància 3.451,87 € 403,53 € 3.855,40 € 

12.150.61908 
Urb. Ctra. Sant 
Vicenç Fondo 6.922,39 € 943,80 € 7.866,19 € 

     

Total altes crèdits: 18.897,04 €    
 
 
SEGON 
Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, 
mitjançant publicació d’un edicte al BOP i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament a l’objecte 
que es puguin interposar les reclamacions que s’estimin oportunes. 
 
TERCER 
Determinar que en cas que no es presenti cap reclamació l’acord s’entendrà elevat a 
definitiu sense adoptar-ne un de nou. 
 
Tanmateix, el Ple municipal, amb superior criteri, acordarà el que consideri més adient.  
 
A Caldes d’Estrac, el 22 de juliol de 2014””””” 
 

Alcalde: Passaríem al següent punt de l’ordre del dia, que seria l’acord de Ple 

d’aprovació de la modificació de crèdit 5/2014. Doncs degut a que hi han tota una sèrie 

d’inversions que cal cobrir pressupostàriament, sobretot petites inversions que hem anat 

realitzant, i vist que amb la nova formulació del Pla, de l’anomenat Plan Rajoy del decret 

4/2012, en què canvien les condicions, tant d’amortització com d’interessos, i vist doncs 

que hi ha un alliberament important de recursos que estava previst aplicar a 

amortitzacions de préstec, i que enguany no s’han d’aplicar, doncs fem una petita 

modificació de crèdit que consisteix en alliberar 18.897,04€ que els alliberem de la 

partida d’amortització de préstecs i s’apliquen a 3 partides d’inversions: 

Una de la via pública, amb un total de 17.549,71€ per cobrir les despeses que es 
van realitzar en els arranjaments del cementiri i altres petites despeses 

 

Una altra de 403,53€ per cobrir una manca d’aquest import en les actuacions de 
via pública en videovigilància 

 

I una altra de 943,80€ a cobrir definitivament i acabar les obres de la carretera de 
Sant Vicenç-Fondo que és per acabar de fer lo que és la pavimentació 

 

Total, 18.897,04 que s’alliberen de la partida d’amortitzacions de préstec a llarg termini. 

Es porta a aprovació. 



 

Joan Andreu Baró: Nosaltres en aquest cas, degut a que considerem que és un tema 

de govern, dels pressupostos del govern, ens abstindrem. 

Alcalde: Molt bé, doncs quedaria aprovat per 4 vots a favor i 4 abstencions. 

 

 

6. MOCIÓ CONJUNTA PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE CIU I PSC, 
A PROPOSTA DEL CONSELL ESCOLAR DE L’ESCOLA SAGRADA FAMÍLIA DE 
CALDES D’ESTRAC 

 

1. “”””Vista la moció del Consell Escolar de l’Escola Sagrada Família 
presentada conjuntament pels Grups Municipals de CIU i PSC d’aquest 
Ajuntament i que és del següent tenor literal: 

 
‘’’’’’’’’ 

El Consell Escolar de l’Escola Sagrada Família de Caldes d’Estrac, reunit en data 17 de juny 
de 2014, com a òrgan de participació de la comunitat educativa, vol manifestar el seu rebuig 
per unanimitat dels seus membres, a la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa 
(LOMCE), aprovada  pel Congrés dels  Diputats  de l'estat espanyol  el 28 de  novembre de 
2013 i, així mateix, vol declarar el seu maxim suport  al model catala d'immersió lingüística. 
 
Aquesta  llei  suposa  una  modificació d'aspectes  cabdals de la  legislació  fins  ara  vigent  
en materia educativa que en absolut obeeix a necessitats del nostre sistema educatiu. 
 
En volem  destacar els següents: 
 
•Ataca el model d'immersió escolar vigent a Catalunya des de l'inici  de la democracia. 
En  aplicació  de  I'Estatut  d'autonomia  i de  la  Llei d'educació   de  Catalunya, s'ha 
desenvolupat i consolidat un model pedagogic i de convivencia eficaç i respectuós amb tots  
els alumnes, siguin  quins  siguin  els seus bagatges, necessitats  o procedencies. L'esperit  
que guia  aquesta  manera  de pensar  i de  fer  no  és altre  que  la  historica voluntat 
integradora de  Catalunya, que  en termes  educatius  es tradueix en  la no separació dels 
alumnes per raó de llengua. 
 
El sistema   d'immersió  lingüística,  que  d'acord amb  aquesta  voluntat  integradora s'aplica 
a Catalunya des de fa tres decades, ha estat reconegut internacionalment com un model 
d'exit perque, segons demostren  múltiples estudis i avaluacions,assegura  el coneixement  
de  les  dues  llengües  oficials  per  part  de  tot  l'alumnat, alhora  que afavoreix  la cohesió 
social i la igualtat d'oportunitats. Aquest sistema contribueix de manera  decisiva  a la 
convivencia  i al bon  funcionament de la  institució educativa, evitant  la segregació i 
possibilitant la compensació de desigualtats socials. 
 
•Atempta al dret de participació democratica de tota la comunitat educativa (famílies, 
alumnes, professorat  i administració local). Converteix  el consell escolar de centre  en un 
organ merament consultiu sense capacitat decisoria. Si volem mantenir i impulsar la 
participació dels diversos agents de la comunitat educativa  cal que el consell escolar 
continui amb les competencies que tenia fins ara. 
 
•Recupera l'obligació de que les famílies hagin de triar entre l'assignatura de religió i 
una altra  assignatura que s'anomenara "Valores Culturales  y Sociales". Aixo suposa una 
greu vulneració del que el Tribunal Suprem ha establert  reconeixent el dret  dels alumnes   
a  no  haver  de  fer  una  alternativa   concreta   a  l'assignatura  de  religió. Considerem  
que  les famílies  han de poder  triar  lliurement els valors  religiosos  que vulguin per als 
seus fills,pero aquesta opció no ha de ser sufragada per fons públics. 
 



 

•Obre la porta a una selecció prematura entre els alumnes des dels 13 anys.  
A partir de 2n d'ESO, s'obren tres vies selectives que suprimeixen la formació comuna a 
l'etapa obligatoria. Així, es podran  descartar els alumnes que tenen dificultats abans d'iniciar 
3r d'ESO. Aquesta selecció prematura posa en qüestió la igualtat real d'oportunitats. 
 
•Canvia de manera radical els criteris per a la concertació de centres educatius.  
A partir del  que  s'estableix a  la  LOMCE, l'administració  deixa   de  poder decidir la 
concessió de concerts en funció de les necessitats d'escolarització i, en canvi, passa a 
sotmetre  aquest  criteri a  la  voluntat de  les  patronals de  l'escola  concertada   de demanar-
los. 
  
•Obre la porta a la privatització de l'educació pública.  
Els agents privats són definits com a titulars de potestats públiques, se'ls atorga funcions de 
regulació i se'ls equipara a unes administracions públiques rebaixades. A partir d'allo que 
estableix la LOMCE les administracions  públiques  (ministeri i CCAA) només  seran  uns  
agents més  que participen  en la prestació del servei i, per tant, no caldra que garanteixin 
el dret  a l'escolarització. 
 
•El  govern  central   de  l'estat   espanyol  rescabala  més  competencies   sobre  el 
currículum, amb un clar plantejament centralitzador. Ara regulara el 65% del contingut de 
les assignatures troncals davant el 55% que hi havia fins ara. A més, nega a la Generalitat 
de Catalunya la potestat per avaluar el seu propi sistema educatiu establint proves 
centralitzades. Aquesta voluntat  centralitzadora, present en moltes altres lleis que esta tirant 
endavant el govern espanyol actual, suposa una regressió important  en l'autonomia dels 
centres i en l'autonomía del nostre territori. Els models educatius que són més eficients són 
aquells que són més descentralitzats, adaptats a cada realitat social i cultural. 
 
Amb la present declaració la comunitat educativa de I'Escola Sagrada Família manifesta el 
seu rebuig a una llei que retalla drets, de la mateixa manera que el mostra envers qualsevol 
tipus de retallada de drets i pressupostos públics que vagi en contra de potenciar la qualitat 
de l'educació pública al nostre país i que s'estan portant  a terme des de l'any 2010, tant a 
nivell autonomic com a nivell estatal. 
 
Per tot aixo, el Consell Escolar de I'Escola Sagrada Familia de Caldes d'Estrac 
MANIFESTEM que NO PODEM ACCEPTAR que s'imposi una nova llei organica d'educació 
sense cap voluntat  de consens polític i social i, per aixo SOL•LICITEM la seva retirada i 
derogació. 
 
Així mateix, SOL•LICITEM al Ple Municipal  de l' Ajuntament  de Caldes d'Estrac s'adhereixi  
a aquesta moció i manifest i es trameti  al Consell Escolar de Catalunya, al Departament 
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i al Ministerio de Educación, Cultura y 
Deportes. 

 
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 
Es proposa al Ple de la corporació de prendre el següent 
 
ACORD 
 
PRIMER  
Aprovar l’adhesió a la moció de consell escolar de l’Escola Sagrada Família de Caldes 
d’Estrac i presentada al Ple per la totalitat dels grups municipals d’aquest Ajuntament. 
 
SEGON 
Donar trasllat de la moció al Consell Escolar de Catalunya al Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i al Ministerio de Educación, Cultura y 
Deportes. 
 
Tanmateix, el Ple municipal, amb superior criteri, acordarà el que consideri més adient.  
 



 

A Caldes d’Estrac, el 17 de juliol de 2014”””””” 
 

Alcalde: Bé, el següent punt de l’ordre del dia seria una moció conjunta presentada pels 

grups municipals de CiU i PSC, a proposta del Consell Escolar de l’Escola Sagrada 

Família de Caldes d’Estrac. Té la paraula la regidora d’Ensenyament. 

Elisabeth Segura llegeix la moció. 

Alcalde: Bé, moltes gràcies, per tant els acords serien aprovar l’adhesió a la moció del 

Consell Escolar de l’Escola Sagrada Família de Caldes d’Estrac presentada al Ple per 

la totalitat dels grups municipals, i segon donar trasllat de la moció al Consell Escolar de 

Catalunya, al Departament d'Ensenyament i al Ministerio d’Educació, Cultura y 

Deportes. Es sotmet a votació... perdó, té la paraula 

Joan Andreu Baró: Vista que la moció és conjunta, no podíem una altra que dir com el 

resta de partits que no podem acceptar aquesta llei ni volem acceptar-la tinguent en 

compte que el Partit dels Socialistes de Catalunya tenim com a objectiu que la màxima 

prioritat possible i quan sigui possible fer-ho, retirar absolutament la Llei Wert, tant la 

Llei Wert com la Reforma Laboral, per tant estem totalment d’acord amb aquesta moció 

conjunta.  

Alcalde: Molt bé, doncs queda aprovada per unanimitat. 

 

7. MOCIÓ PRESENTADA PER LA FEDERACIÓ DE SERVEIS PÚBLICS D’UGT DEL 
MARESME, A TRAVÉS DE LA POLICIA LOCAL, PER L’AVANÇAMENT DE 
L’EDAT DE JUBILACIÓ DELS MEMBRES DEL COS DE POLICIES LOCALS 
 

“”””Els pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2010, van modificar 
mitjançant esmena presentada pels Grups Parlamentaris Socialista i Basc, EAJ-
PNV la Llei 40/2007, de 4 de desembre, de mesures en matèria de Seguretat 
Social pel que fa referència a l’aplicació de coeficients reductors en l’edat de 
jubilació en els cos de l’Ertzaina. 
 
La modificació legislativa, necessària, admetia el reconeixement de la professió de 
policia com a col·lectiu especialment vulnerable i necessitat d’ajustar la seva vida laboral 
a la situació emparada en la Ley General de la Seguridad Social que en el seu article 
161.1 bis, empara a les professió de ‘naturalesa especialment penosa, tòxica, perillosa  
i insalubre’ en les que es registrin ‘elevats índexs de morbiditat o mortalitat’. Aquest 
establiment dels coeficients reductors implica i exigeix la realització prèvia sobre estudis 
de sinistralitat en el sector, penositat, perillositat i toxicitat de les condicions de treball, 
la seva incidència en els processos d’incapacitat laboral que genera en els treballadors 
i treballadores i els requeriments físics exigits pe desenvolupament de dita activitat.  
 
En relació al col.lectiu de policies locals i autonòmics, en els estudis duts a terme per 
diferents organismes, es desprèn que existeixin indicis de perillositat i penositat en el 
desenvolupament de la seva activitat i que els requeriments psicofísics que s’exigeixen 
pel seu ingrés en el col.lectiu i en el desenvolupament de la seva vida laboral, no poden 
fer-se a partir d’unes determinades edats. Complint-se d’aquesta forma, els 
requeriments exigits en la legislació per la reducció d’edat d’accés a la jubilació, com a 



 

conseqüència de la realització de treballs de naturalesa excepcionalment penosa tòxica, 
perillosa o insalubre. 
 
Que la professió policial, sigui quina sigui la seva dependència orgànica, és una 
professió de risc, ja no es discuteix; la legislació, els estudis realitzats, l’experiència en 
el desenvolupament de la professió màxim en grans ciutats, avalen l’avançar l’edat de 
jubilació. 
L’existència de la jubilació anticipada en altres Cossos de Seguretat de l’Estat així com 
la recent inclusió de la ja esmentada Policia Autonòmica Ertzaina, no fan sinó, ratificar 
la necessitat de regulació i no discriminació per analogia de la resta de policies: a igual 
risc, igual cobertura. 
Un policia amb edat avançada, és un risc per a la seva pròpia seguretat en el treball i 
per a una eficaç protecció de la ciutadania i dels seus béns: la seguretat és un Dret de 
la Ciutadania. 
 
Per tot això, l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, presenta Moció per a l’Avançament 
de l’edat de jubilació de les Policies Locals: 
 
Instar a la Secretaria del Estado de la Seguridad Social, a la Dirección General de 
la Ordenación del Territorio de la Seguridad Social i a la FEMP, que proposin al 
Congreso de los Diputados, la modificació legislativa en matèria de Seguretat 
Social, que permeti l’avançament de l’edat de jubilació de les policies locals, a 
través de l’aprovació de les següents mesures: 
 
1ª L’aplicació dels coeficients reductors en l’edat de jubilació als membres dels Cossos 
de Policies Locals de l’estat, en les mateixes condicions que es contemplen en la 
Disposició Addicional Quadragèsima Cinquena del Real decreto Legislativo 1/1994, per 
la qual s’aprova el text refós de la Ley General de la Seguridad Social, introduïda per la 
Ley 40/2007 de 7 de desembre, de mesures en matèria de Seguretat Social. 
 
2ª Sol.licitat al Gobierno del Estado, el reconeixement de la professió policial de risc, i 
en conseqüència, la redacció d’un catàleg de malalties professionals, amb l’objectiu de 
protegir la salut i posar fi a la injustícia d’una edat de jubilació, sense tenir en compte la 
sinistralitat en el sector, la penositat, perillositat i toxicitat de les condicions de treball, 
així  com la incidència en els processos d’incapacitat laboral que genera, i els 
requeriments exigits pel desenvolupament de la tasca policial. 
 
 
A Caldes d’Estrac, 28 de juliol de 2014 “”””” 
 

Alcalde: El següent seria la que s’ha votat per urgència. M’estalviaré l’exposició de 

motius i sí els acords. Els acords seria: instar la Secretaria de l’Estat de la Seguretat 

Social, la Direcció General de l’Ordenació del Territori i la Seguretat Social i a la 

Federació Espanyola de Municipis i Províncies que proposin al Congrés dels Diputats la 

modificació legislativa en matèria de Seguretat Social que permeti l’avançament de 

l’edat de jubilació de les policies locals a través de l’aprovació de les següents mesures: 

Primera: l’aplicació dels coeficients reductors de l’edat de jubilació als membres dels 

cossos de policies locals de l’estat en les mateixes condicions que es contemplen en la 

disposició addicional quadragèsima cinquena del Reial Decret Legislatiu 1/1994 per la 

que s’aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social, introduïda per la Llei 

40/2007 de 7 de desembre de mesures en matèria de Seguretat Social. 



 

Sol·licitar al Gobierno del Estado el reconeixement de l’aprovació de policia, l’aprovació 

policial de risc, i en conseqüència la redacció d’un catàleg de malalties professionals 

amb l’objectiu de protegir la salut i posar fi a la injustícia d’una edat de jubilació sense 

tenir en compte la sinistralitat en el sector, la penositat, perillositat i toxicitat de les 

condicions de treball, així com la incidència en els processos d’incapacitat laboral que 

genera i els requeriments exigits per desenvolupar la tasca policial. 

No és res més que demanar el que ja tenen la major part de cossos de seguretat de 

l’estat per a la nostra policia local. Té la paraula  

Joan Andreu Baró: Bé, com ja hem dit abans, estem totalment d’acord amb aquesta 

moció i no tenim res a dir. 

Alcalde: Molt bé, doncs queda aprovada per unanimitat.  

I abans dels “Precs i preguntes”, voldria fer una declaració sobre el tema del conveni de 

la zona blava entre Sant Vicenç de Montalt i Caldes d’Estrac, una declaració que hem 

comentat abans. Seria el següent: estem parlant d’un conveni que es va signar ja fa 

anys, negociat i ratificat pel Ple, i per tant, de responsabilitat compartida entre tots els 

grups. Durant mesos s’ha negociat la seva renovació sense èxit, però sempre amb 

voluntat de diàleg. L’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, davant la poca consistència 

dels seus arguments, ha utilitzat altres fórmules de pressió, a través de traves en altres 

temes, multes, avisos als cotxes dins del terme municipal de Caldes, etc. No obstant, 

Caldes ha mantingut la vigència del conveni i ha deixat aparcar els veïns de Sant Vicenç 

de Montalt a les zones blaves de Caldes, especialment a l’estació de RENFE, i sempre 

ha mantingut la predisposició al diàleg, però que per arribar a acords fa falta que s’hi 

vulgui arribar, i és que cal tindre present que quan es dialoga, vol dir que els acords 

possibles són sempre amb concessions de les dues parts, mai una imposició per part 

d’una sobre l’altra. Darrerament, Sant Vicenç de Montalt ha començat a multar, no és 

un invent, hi ha informes policials i denúncies de veïns. La nota de premsa que va 

publicar fa pocs dies l’Ajuntament de Caldes d’Estrac només avisava els veïns d’això, 

precisament seguint les instruccions de la nostra policia local. La nota de premsa darrera 

que ha publicat l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, que ha donat peu a la notícia 

de La Vanguardia, ja no és una exposició dels seus plantejaments sinó que a més, 

insulta i acusa greument a l’Ajuntament de Caldes. No és un atac personal sinó 

institucional, apart també s’ataca la persona de l’alcalde intentant personalitzar el 

conflicte quan no és així, perquè l’alcalde de Caldes sempre ha actuat per mandat de la 

Junta de Govern i del Plenari. La reunió a la que es fa referència entre dos persones del 

partit de CiU en cap cas va ser una intermediació, sinó una reunió informal entre militants 

del mateix partit, convocada per afavorir el diàleg i potser per acostar posicions, on mai 

es va entrar en tractar temes, ni dades, ni xifres concretes de res, ja que no era el lloc 

adequat. Això ho han de fer només els ajuntaments i els seus representants en el marc 

institucional que els correspon. Per tant, i tenint en compte que hi havia aquest Ple avui 

convocat, el que es proposa és la creació d’una comissió, formada per l’alcalde i els dos 

portaveus, comissió per tractar tots i cadascun dels temes litijosos que hi han o puguin 

haver-hi amb el poble veí de Sant Vicenç de Montalt, que es reunirà ben aviat per 

determinar els passos a seguir. Crec que és un tema que ens afecta a tots i per això, 

abans de contestar i/o emprendre qualsevol altre tipus d’accions, cal consensuar-ho 

entre tots. Aquest és un tema de poble, on no valen les demagògies, ni rentar-se les 



 

mans, ens afecta a tots, i quan diem tots volem dir a tots els veïns de Caldes, i 

lògicament també a les forces que ens representen. Si vol afegir alguna cosa...   

Joan Andreu Baró: Sí, nosaltres en aquest tema, lògicament tot lo que sigui per temes 

de poble ens tindran al costat i lo que sí demanem és que tinguem compte per tal de 

que els veïns no en surtin perjudicats, intentar al màxim el diàleg, la negociació i el pacte, 

tinguent en compte que ja s’ha referit vostè en aquest tema, pues sí que seria important 

que la comissió pogués treballar sobre aquests tres punts. Gràcies. 

Alcalde: Estic segur que la comissió farà un excel·lent treball, i donarà continuïtat a la 

voluntat d’acord que sempre hem tingut els dos municipis al marge de les persones que 

els puguin representar.  

Bé, i no havent-hi preguntes per escrit, entraríem si n’hi ha alguna verbal, si els hi podem 

contestar, i si no, en prendrem nota. 

 

 

8. PRECS I PREGUNTES 
 

Miquel González: Bé, la única pregunta que tenim d’aquest Ple és una mica la 

continuïtat de la història dels banys termals, com està la situació i quan hi haurà la 

inauguració d’aquestes obres. 

Alcalde: Bé, la inauguració dependrà del concessionari, però les obres pràcticament ja 

estan enllestides, avui estaven recollint i esperem que en breu puguem, no tan sols 

inaugurar-ho, això podem trigar una miqueta, sinó començar a veure’ls ens 

funcionament. Jo els hi proposo, si els hi sembla aquesta setmana fer una visita d’obres, 

per acabar de veure la finalització. 

I si no hi ha més preguntes per escrit, donem per acabada la sessió i siguent un Ple 

ordinari es dóna pas a si hi ha alguna pregunta del públic i la podem contestar, amb molt 

de gust. No? Doncs bé, bones vacances a tothom i, si no passa res, ens veurem en el 

Ple del mes d’octubre. Moltes gràcies. 

Quan son les 21:22h s’aixeca la sessió. 
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