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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE  DE L’AJUNTAMENT DE CALDES 

D’ESTRAC CELEBRADA EL 26 D’OCTUBRE DE 2015 

 
Identificació de la sessió  
Núm.: 9 
Caràcter: ordinari 
Data: 26 d’octubre de 2015 
Inici:  20.00 h.  
Lloc: Sala Cultural de la Casa Consistorial de Caldes d’Estrac 
 
 
Assistents: 
 
Sr. Joaquim Arnó Porras, Alcalde (CIU) 
Sra. Elisabeth Segura Gubern (CIU) 
Sr. Àngel Rusiñol i Esteban (CIU) 
Sr. Marcos Blázquez Garcia (CIU) 
Sra. Mònica Serra Nieto (CIU) 
Sra. Rosa Pou i Baró (ERC) 
Sr. Òscar Baró i Clariana (ERC) 
Sra. Laura Aloy i López (ERC) 
Sr. David Salvà i Comas (ERC) 
Sr. Joan Andreu Baró i Viaplana (PSC) 
Sr. Miquel González Monforte (PSC) 
 
 
Secretària: 
 
Sra. Montserrat Baulas Bordes 
 

ORDRE DEL DIA 

I- PART RESOLUTIVA 

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors: 
   

 13 de juliol de 2015 cartipàs 
 10 d’agost de 2015 ordinària  
 31 d’agost de 2015 extraordinària 

 
DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DEL PLE  
 
2. Aprovació, si s’escau, de la periodicitat de la celebració de les sessions de la 

Junta de Govern.  
 

3. Donar compte al Ple municipal de la liquidació del Pressupost de 2014.  
 

4. Donar compte de l’informe de morositat corresponent al tercer trimestre. 
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5. Aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits de l’exercici 

2014. 
 

6. Ratificació del Decret núm. 464 de modificació de crèdits núm. 8/2015. 
 

7. Aprovació de les modificacions de crèdits núms.14,15 i 16 /2015. 
 

8. Aprovació de la modificació de les Ordenances Fiscals 2016. 
 

9. Nomenament d’un representant de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac a la Xarxa 
de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. 

 
10. Nomenament d’un representant de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac al Consell 

Territorial de la Propietat Immobiliària de Barcelona-província corresponent als 
municipis amb una població igual o inferior a 20.000 habitants, de la província 
de Barcelona. 

 
11. Aprovació de la revisió del Padró Municipal d'Habitants amb referència a l'1 de 

gener de 2015. 
 

II- PART DE CONTROL 

 
12. Moció que presenten els grups polítics municipals de CiU, ERC-AM i PSC-CP 

de suport a l’acollida de població refugiada víctima dels conflictes armats a la 
Mediterrània.  

 
13. Moció que presenta el grup municipal del PSC-CP de l’Ajuntament de Caldes 

d’Estrac per no judicialitzar la política a Catalunya. Grup municipal PSC-CP de 
Caldes d’Estrac. 

 
14. Moció que presenta el grup municipal del PSC-CP de l’Ajuntament de Caldes 

d’Estrac com proposta de resolució per tal d’instar al Consorci Sanitari del 
Maresme i al Departament de salut a l’elaboració participada d’un pla director 
sociosanitari de Mataró-Maresme. Grup municipal PSC-CP de Caldes 
d’Estrac. 

 
15. Moció que presenta el grup municipal d’ERC-AM en nom de la Plataforma 

ciutadana per un nou model de la gestió del litoral.  
 
16. Moció que presenta el grup municipal de CiU de suport al president de la 

generalitat Artur Mas, l’exvicepresidenta Joana Ortega i la consellera Irene 
Rigau amb motiu de la seva imputació per l’organització del 9N. 

 
17. Precs i Preguntes. 
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1- Aprovació de les actes de les sessions anteriors: 
   

 13 de juliol de 2015 cartipàs 
 10 d’agost de 2015 ordinària  
 10 d’agost de 2015 extraordinària 

Vistos els esborranys de les actes de les sessions anteriors que han estat distribuïdes 
juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia, sense necessitat de ser llegides en donar-
se el supòsit previst en l'art.110.3 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, són aprovades 
per assentiment dels membres presents sense esmenes ni correccions i, en 
conseqüència es converteixen en actes a tots els efectes. 

 
VOTACIONS: 

L’acta és aprovada per unanimitat dels 11 regidors/es dels grups polítics de CiU, d’ERC-

AM i del PSC-CP. 

 

DICTÀMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DEL PLE  
 

2- Aprovació, si s’escau, de la periodicitat de la celebració de les sessions de la 
Junta de Govern.  

 

En el Ple celebrat en data 13 de juliol de 2015 es va donar compte del Decret núm.322 de 

6 de juliol de 2015, referent a determinar la composició de la Junta de Govern, en el punt 

tercer del qual es va establir que les sessions ordinàries tindran lloc amb caràcter 

quinzenal, respectant en tot cas la periodicitat establerta, mitjançant acord plenari, a l’inici 

del mandat, en la que s’establiran, a més, les dates i hores concretes de celebració.  

De conformitat amb l’establert en l’art. 124 del Reglament Orgànic Municipal vigent, en 

concordança amb l’art.112 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 

s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 

Locals. 

ACORDS 

Primer.- Aprovar que la celebració de les sessions ordinàries de la Junta de Govern 

Local, durant aquest any 2015, tindrà lloc els dilluns, cada quinze dies, a les 19,00 hores, 

segons el calendari següent: 
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 JUNTA DE GOVERN LOCAL DATA HORA 

(1 vegada cada quinze dies) 19/10/2015 19.00h 

 02/11/2015 19.00h 

 16/11/2015 19.00h 

 30/11/2015 19.00h 

 14/12/2015 19.00h 

 28/12/2015 19.00h 

 

Segon.- Establir que l’Alcaldia, mitjançant decret, podrà posposar o avançar la celebració 

de les sessions ordinàries, dintre de la mateixa quinzena de la data prevista per a la seva 

celebració preceptiva, per raons de força major, o quan el dia fixat sigui festiu o es trobi 

inclòs dintre d’un període de vacances, sempre que això no menyscabi la gestió dels 

assumptes municipals. 

INTERVENCIONS:  
 
La portaveu d’ERC-AM, la regidora senyora Rosa Pou, manifesta que el seu grup 
s’abstindrà perquè és una qüestió de govern.  
 
El portaveu del PSC-CP, el regidor senyor Joan Andreu Baró, comenta que com és un 
tema de govern, els membres del seu grup s’abstindran. 
 

VOTACIONS: 

L’acord és aprovat per 5 vots a favor del grup municipal de CIU,  4 abstencions del grup 
polític municipal d’ERC-AM i 2 abstencions del grup polític municipal del PSC-CP. 

 

3- Donar compte al Ple municipal de la liquidació del Pressupost de 2014.  
 

Atès que la Junta de Govern Local de 29 d’abril de 2015 va aprovar la liquidació del 

pressupost de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, referent a l'exercici de 2014.  

Legislació aplicable 

- Article 191 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós 

de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 

- Disposició final segona de la LRSAL, incorpora la disposició addicional 20ena a la Llei 

30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
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Procediment Administratiu Comú, mitjançant la qual s’introdueixen modificacions en el 

règim jurídic dels consorcis. I, concretament, en el punt quart s’estableix que els 

consorcis estaran subjectes al règim de pressupost, comptabilitat i control de 

l’Administració pública a la qual estiguin adscrits, sense perjudici de la seva subjecció al 

que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 

Sostenibilitat Financera. (…) Els consorcis han de formar part dels pressupostos i incloure 

en el compte general de l'Administració pública d'adscripció. 

ES DÓNA COMPTE AL PLE del contingut íntegre de l’acord de la Junta de Govern 

d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, de l’EPEL  

“Aprovació, si s’escau, acord de liquidació del pressupost municipal exercici 2014 

Atès el que disposen els articles 191,192 i 193 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals i els articles 
89,90 i 91 del RD 500/1990 del Reglament Pressupostari. 
 

Vist l’informe emès per la intervenció municipal. 
 

A l’empara d’allò que disposa l’article 54 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel 

qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, es 

proposa a la Junta de Govern Local de l’Ajuntament l’adopció dels següents: 

ACORDS 

PRIMER 

Aprovar la liquidació del Pressupost Municipal únic de l’exercici 2014 segons el detall 

següent. 

Pressupost d’ingressos    Drets reconeguts nets (euros) 

Cap. 1 Impostos directes      2.049.152,12 

Cap. 2 Impostos indirectes      29.178,51 

Cap. 3 Taxes i altres ingressos     851.308,96 

Cap. 4 Transferències corrents     898.295,32 

Cap. 5 Ingressos patrimonials     294.874,49 

Cap. 6 Alienació d’inversions reals      0,00 

Cap. 7 Transferències de capital     311.470,46 

Cap. 8 Actius financers        0,00 
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Cap. 9 Passius financers        0,00 

   TOTAL      4.434.279,86 

 

 

Pressupost de despeses    Drets reconeguts nets (euros) 

 

Cap. 1 Despeses de personal      1.646.428,89 

Cap. 2 Desp. en béns corrents i serveis     1.705.017,62 

Cap. 3 Despeses financeres       123.100,43 

Cap. 4 Transferències corrents      199.833,20 

Cap. 6 Inversions reals       412.006,46 

Cap. 7 Transferències de capital       0,00 

Cap. 8 Actius financers        0,00  

Cap. 9 Passius financers       185.298,43 

 TOTAL          4.271.685,43 

 

Resultat pressupostari (euros) 

Drets reconeguts nets       4.434.279,86 

Obligacions reconegudes netes      4.471.685,03 

Resultat pressupostari       162.594,83 

Desv. Positives finançament       41.602,75 

Desv. Negatives finançament      124.091,92 

Desv. Finanç amb romanent tres.      0,00 

Resultat pressupostari ajustat      245.084,00 

 

Romanent líquid tresoreria (euros) 
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Rom. de tresoreria total       1.687.373,69 

Rom. amb finançament afectat      55.506,70 

Rom. per a despeses generals      1.114.977,74 

 

SEGON 

Donar compte del present acord en la següent sessió ordinària del Ple de la corporació. 

TERCER 

Donar trasllat del present acord al Departament de Tresoreria-Intervenció 

Els regidors/es assistents dels grups polítics de CIU, d’ERC-AM i del PSC-CP 

resten assabentats. 

 

4-  INFORME 3er. TRIMESTRE 2015 sobre compliment de terminis per al pagament 

d’obligacions pendents. 

De conformitat amb allò establert a l'article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la 

Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s'estableixen mesures contra la morositat en les 

operacions comercials; 

NORMATIVA APLICABLE: 

- Llei 15/2010 per la que s'estableixen operacions de lluita contra la morositat.  

- RDL 3/2011 Text Refós de la Llei de Contractes del sector públic. 

-  RDL 1496/2003, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el reglament sobre les obligacions de 

facturació i es modifica el reglament de l'impost sobre el valor afegit. 

-  RDL 4/2013, de 22 de febrer de 2013, en el que s’estableix un nou còmput de terminis de        

pagament. 

Primer.- D'acord amb la Llei 15/2010, el registre de factures s'ha de configurar com un registre 

comptable auxiliar obligatori per les Entitats Locals. 

El compliment del termini en els pagaments és d'aplicació a tots els pagaments entre empreses i 

l'administració local segons el TRLCSP. També és aplicable a las factures o documents 

justificatius que transcorreguts més de tres mesos des de la seva anotació en el registre de 

factures i no s'hagi tramitat l'expedient d'aprovació de la despesa i reconeixement de l'obligació o 

s'hagi justificat per l'òrgan gestor l'absència de la seva tramitació en un mes des de la data 

d’entrada a l’esmentat  registre. 
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Segon.- La Llei 15/2010 estableix com a terminis de pagament els següents: 

Dates Terminis ( a comptar des de l’ exp. de la cert. 

obres o registre entrada factures) 

7/7/2010 - 31/12/2010 55 dies 

1/1/2011 - 31/12/2011 50 dies 

1/1/2012 - 31/12/2012 40 dies 

1/1/2013 – endavant 30 dies 

 

La data de finalització del termini queda fixada per l’Art. 4t. de la Llei 4/2013, atès que cas d’haver-

hi un procediment d’acceptació o comprovació per a la verificació de la conformitat en la recepció 

dels bens o serveis, aquest no podrà excedir de 30 dies naturals, llavors el termini de pagament 

serà de 30 dies després d’aquesta acceptació o verificació. 

Tercer.- Trimestralment s'haurà d'emetre informe sobre el compliment de terminis per al pagament 

de les obligacions que inclourà necessàriament nombre i quantia global d'obligacions pendents 

amb incompliment de termini. 

És a dir, s'hauran d'emetre el 31 de març, 30 de juny, 30 de setembre i 31 de desembre. 

Quart.- L’informe trimestral s'haurà de subjectar als següents tràmits: 

1.- Traslladar-lo al Ple. 

2.- Traslladar-lo a la Direcció General de Coordinació Financera amb les entitats locals  

 com a òrgan competent del Ministeri d'Economia i Hisenda.  

3.- Traslladar-lo a la Direcció General de Política Financera de la Generalitat de Catalunya. 

4.- El Ple en el termini de 15 dies a la sessió en la que s'hagi debatut l’informe trimestral, 

publicarà un informe agregat de la relació de factures i documents agrupats pel seu estat de 

tramitació, tot i que la llei no estableix la forma de publicitat específica. 

Cinquè.- S'acompanya Annex 1 que inclou llistat de  factures amb compliment dels terminis i 

resum de nombre i quantia global de les obligacions pendents amb incompliment de termini, així 

com relació de factures o document que han estat enregistrades al registre de factures fa més de 

tres mesos sense que hi hagi hagut reconeixement de la obligació, dades que es trameten al 

Ministeri d’Economia i Hisenda.   

Sisè.- Així mateix s'acompanya Annex 2 amb relació agrupada per estat de tramitació, dades que 

es trameten a TUTELA FINANCERA de la Generalitat de Catalunya. 

L’alcalde informa dels temes següents: 

1- Aquest Ajuntament va formular demanda de procediment ordinari contra 

CATALUNYA BANC, S.A. que ha estat tramitada amb el numero 1065/2012- 3ª 

pel jutjat 11 dels de Primera Instància de Barcelona. S’ha dictat Sentència de data 
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28 de setembre de 2015, en la que es declara la nul·litat del contracte marc 

d’operacions financeres i annexes, condemnant a Catalunya Banc, SA, a la 

restitució de les prestacions retornant a l’Ajuntament de Caldes d’Estrac la 

quantitat de 98.958,75€ més els interessos, comissions i altres despeses 

meritades, més totes aquelles liquidacions que es practiquin amb posterioritat a la 

interposició de la demanda. Aquesta Sentència no és ferma enl’actualitat donat 

que consta formulat recurs d’apel·lació per part de Catalunya Banc, SA. 

2- S’ha iniciat el procediment per a la reversió de la concessió a la societat Stelgroc, 

SA, concessionària del balneari de l’hotel Colón.   

Els regidors/es assistents dels grups polítics de CIU, d’ERC-AM i del PSC-CP 

resten assabentats. 

5- Aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm.1/2015 de 
l’exercici 2014. 

  
Presentada la memòria de l'Alcaldia-Presidència de I'Ajuntament de Caldes d’Estrac de data 14 
d’octubre de 2015, justificativa de la necessitat de tramitar un expedient de reconeixement 
extrajudicial de crèdits, a l'empara del que estableixen els articles 173,5 i 176 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals i els articles 26 i 60.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril pel qual es 
desenvolupa l'esmentada llei en matèria pressupostària. 
 
Emès informe per part de la intervenció municipal de data 14 d’octubre de 2015, en relació amb 
l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits de l’exercici anterior 2014. 
 
Les obligacions pendents d’aplicació pressupostària ascendeixen a 126.380,71 euros, que en la 
seva totalitat corresponen a 2014, de les quals s’han satisfet a l’exercici 2014 per un import de 
14.609,87 euros i a l’exercici 2015 per un import de 52.091,06 euros, que consten a l’aplicació no 
pressupostària 40001 ”Pagaments pendents d’aplicació”.  
 
La insuficiència de crèdits de despeses que la motiva, ve explícitament resolta mitjançant 
l’expedient de modificació de crèdits que, finançat, en part, mitjançant el Romanent de tresoreria 
per a despeses generals de la Liquidació pressupostària de 2014, inicia el seu tràmit en la 
mateixa sessió plenària que el present reconeixement extrajudicial.  
 
Fonaments de dret 
 
1. L’article 73 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, permet l’acumulació de procediments, amb 
unicitat en la seva resolució, quan presentin característiques que guardin identitat substancial o 
íntima connexió, com ara els expedients relacionats en els antecedents. 
2. D’acord amb l’article 58 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, l’aprovació d’aquestes 
factures constitueix un acte de reconeixement o liquidació de l’obligació derivada de l’efectiva 
prestació dels serveis, acreditada als expedients. 
3. A la vista dels fets ressenyats, també s’han acomplert els tràmits que indica l’article 59 del 
Reial decret esmentat quant a l’acreditació dels treballs facturats i la conformitat que n’han 
prestat els serveis tècnics municipals gestors del contracte. 



  
Ajuntament de Caldes d'Estrac 

10 
 

4. Tot això, sens perjudici, evidentment, de les responsabilitats en què s’hagi pogut incórrer en la 
tramitació dels expedients que provoquen l’emissió de les factures relacionades conforme les 
previsions de l’article 41 i concordants de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim, jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
5. En virtut del principi d’especialitat temporal, previst en l’art. 176.1 del R.D. Leg. 2/2004, de 5 
de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), 
només poden imputar-se als crèdits de l’estat de despeses de cada exercici les obligacions 
derivades d’adquisicions, obres, serveis i la resta de prestacions o despeses en general que es 
realitzen l’any natural del propi exercici pressupostari, no existint més possibilitat d’aplicar les 
despeses realitzades en exercicis anteriors que el procediment de reconeixement extrajudicial de 
crèdits, previst en l’art. 60.2 del R.D. 500/1990, de 20 d’abril, reconeixement que es reserva a la 
competència del Ple de la Corporació. 
 
ACORDS: 
 
PRIMER. Aprovar l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits de l’exercici anterior 
núm.1/2015, amb un total de 126.380,71€ la relació del qual figura en l’expedient, amb 
descripció d’import, data, partida pressupostària i concepte. 
 
 
 

Data Aplicació Import Nom terc. Text lliure 

01/01/2015 2015 17 924 46700 752,32 CONSORCI DIGITAL MATARÓ - 
MARESME 

OCTUBRE 2014 - QUOTA ORDINARIA I EXTRAORDINARIA 

01/01/2015 2015 14 432 22606 726,00 TANIT CARACTERITZACIO I DRAMATITZACIO LLEGENDA DE LES 
DONES D'AIGUA 

01/01/2015 2015 14 432 22606 96,80 MORALES MORALES JOSE CARPA PLEGABLE 

01/01/2015 2015 13 338 22613 1.032,13 PARADIS BLAU SL TREBALLS REALITZATS PER LA PRESENTACIO QUADRE 

01/01/2015 2015 17 924 46700 752,32 CONSORCI DIGITAL MATARÓ - 
MARESME 

NOVEMBRE 2014 - QUOTA ORDINARIA I QUOTA 
EXTRAORDINARIA 

01/01/2015 2015 14 4312 22601 96,80 MORALES MORALES JOSE CARPA PLEGABLE AMB ESTRUCTURA METALICA 

01/01/2015 2015 14 432 22707 1.758,73 BANYS TERMALS CALDES D'ESTRAC, 
S.L. 

271 USUARIS VILATANS 

01/01/2015 2015 17 924 46700 1.097,88 CONSORCI DIGITAL MATARÓ - 
MARESME 

DESEMBRE 2014 QUOTA ORDINARIA I QUOTA 
EXTRAORDINARIA 

01/01/2015 2015 21 1621 46202 1.501,34 AJUNTAMENT SANT ANDREU DE 
LLAVANERES 

OCTUBRE 2014 - SERVEU DE DEIXALLERIA RESIDUS 

01/01/2015 2015 21 1621 46202 1.501,34 AJUNTAMENT SANT ANDREU DE 
LLAVANERES 

SETEMBRE 2014 - SERVEI DEIXALLERIA 

01/01/2015 2015 20 130 22706 146,41 PARADIS BLAU SL INTERVENCIO TECNICA 

01/01/2015 2015 14 4312 21200 369,80 ALARMAS SPITZ, S.A. MANTENIMENT ANUAL SISTEMA DE SEGURETAT RIERA 
5-9 

01/01/2015 2015 20 130 22608 223,85 DORNIER S.A. NOVEMBRE 201 - QUOTA CONECTIVITAT 

01/01/2015 2015 21 440 22700 1.629,86 EMPRESA CASAS SA NOVEMBRE 2014 - SERVEI TRANSPORT REGULAR 

01/01/2015 2015 14 4312 22601 2.178,00 ALDETALL PER UN COMERÇ 
COMPETITU SL 

PROJECTE DINAMITZACIO COMERÇ DE CALDES 
D'ESTRAC 

01/01/2015 2015 14 432 22707 2.742,71 AIGUES TERMALS CALDES S.L. 417 USUARIS VILATANS -SERVEI BANYS 

01/01/2015 2015 20 130 21400 71,20 GARATGE SANT JAUME SAU REVISIO VEHICLE POLICIA 

01/01/2015 2015 14 432 22606 67,84 CONSONANT TRANSLATION 
INTERNALIONALISATION SL 

TRADUCCIO TEXTOS TURISTICS 

01/01/2015 2015 21 150 22706 2.153,80 SERVISET-PLAGAS, S.L. A/17295 CONTROL LEGIONEL.LA 

01/01/2015 2015 15 231 22707 6.318,91 CONSELL COMARCAL DEL MARESME LIQUIDACIO BESTRETA 80 % CONTRACTE PROGRAMA 
TREBALL I FORMACIO CONVO 2014 
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SEGON. Fer constar que part d’aquests crèdits es poden imputar a diferents aplicacions 
pressupostàries del pressupost vigent respecte els quals s’ha procedit a fer la retenció de crèdit 
corresponent, com són les següents:  
 
 

N. Operació Fase Data Aplicació Import 

220150003478 RC 01/09/2015 2015 12 150 22706 997,73 

220150003479 RC 01/09/2015 2015 13 338 22613 1.032,13 

220150003480 RC 01/09/2015 2015 14 4312 21200 369,80 

220150003481 RC 01/09/2015 2015 14 4312 22600 18.577,02 

220150003482 RC 01/09/2015 2015 14 4312 22601 2.274,80 

220150003485 RC 01/09/2015 2015 14 432 22707 4.501,44 

220150003486 RC 01/09/2015 2015 15 231 22114 6.318,91 

220150003487 RC 01/09/2015 2015 20 130 21400 71,20 

220150003488 RC 01/09/2015 2015 20 130 22608 223,85 

220150003489 RC 01/09/2015 2015 20 130 22706 146,41 

220150003490 RC 01/09/2015 2015 21 150 22706 2.153,80 

220150003491 RC 01/09/2015 2015 21 1621 46202 3.002,68 

220150003492 RC 01/09/2015 2015 21 440 22700 1.629,86 

    41.299,63 

 
 
TERCER. Fer constar que la resta dels crèdits que es reconeixen extrajudicialment, es 
procedeix, mitjançant l’expedient de modificació en tràmit, a dotar-los de la cobertura 
pressupostària necessària per a l’aplicació de les despeses objecte de la mateixa, com són els 
següents:  
 

01/01/2015 2015 14 4312 22600 652,54 GENERALITAT DE CATALUNYA LIQUIDACIO TAXA - OCUPACIO PRIVATIVA DEL DOMINI 
PUBLIC PORTUARI ADSCRIT A SERVEIS PORTUARIS DE 
LA GENERALITAT 

01/01/2015 2015 14 4312 22600 1.240,53 GENERALITAT DE CATALUNYA LIQUIDACIO TAXA -EXECUCIO D'OBRES D'EDIFICACIONS 
I D'INSTAL.LACIONS EN EL DOMINI PUBLIC PORTUARI 

01/01/2015 2015 14 4312 22600 3.265,37 GENERALITAT DE CATALUNYA LIQUIDACIO TAXA - OCUPACIO PRIVATIVA DEL DOMINI 
PUBLIC PORTUARI ADSCRIT A SERVEIS PORTUARIS DE 
LA GENERALITAT 

01/01/2015 2015 14 4312 22600 13.418,58 DEMARCACION COSTAS CATALUNYA-
MOPT 

ESTIU 2014 - CANON OCUPACIO DOMINI PUBLIC MARITIM 
- SERVEIS DE TEMPORADA 

01/01/2015 2015 16 341 48021 53.696,64 SIGE 2005 SL 2013 -DEFICIT EXPLOTACIO - REEQUILIBRI 

01/01/2015 2015 16 341 48021 1.612,14 SIGE 2005 SL DESEMBRE 2011 - COMPTE EXPLOTACIO NEGATIVA 

01/01/2015 2015 16 341 48021 17.063,12 SIGE 2005 SL DIFERENTS CONCEPTES I ANUALITATS S/ DA 681/14 I DA 
695/14 

01/01/2015 2015 12 150 22706 426,72 SOCIEDAD DE TASACIONES DE LOS 
COLEGIOS DE ARQUITECTOS DE 
ESPAÑA SA 

A-081698 TAXACIO FINCA C/ MOSSEN JACINT 
VERDAGUER 16 / 18  1ER PAG 50% 

01/01/2015 2015 12 150 22706 571,01 SOCIEDAD DE TASACIONES DE LOS 
COLEGIOS DE ARQUITECTOS DE 
ESPAÑA SA 

A-081709 TAXACIO FINCA C CAMI RAL 34, 36 I 38 - 1ER 
PAG 50% 

01/01/2015 2015 12 150 63241 6.075,65 ARQUITRAU TALLER D'ARQUITECTURA 
SLP 

HONORARIS REDAC PROJ, ESTUDI SEG I SALUT, PLA 
CONTROL QUALITAT, I ALTRES OBRES REHABILIT 
ESCOLA SAGRADA FAMILIA 

01/01/2015 2015 12 150 63241 3.140,37 ARQUITRAU TALLER D'ARQUITECTURA 
SLP 

HONORARIS REDACCIO PROJECTE, ESTUDI SEG SALUT, 
PLA CONTROL QUALITAT, DIRECCIO, COORD 
REHABILITACIO ESCOLA SAGRADA FAMILI 

  126.380,71   
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QUART. Condicionar el present acord a l’entrada en vigor de l’expedient de modificació de 
crèdits que es troba en tràmit i finança el present reconeixement extrajudicial. 
 
CINQUÈ. Donar trasllat a intervenció i tresoreria per a la comptabilització de les obligacions 
inherents a aquest reconeixement. 
 
INTERVENCIONS:  
 
La portaveu d’ERC-AM, la regidora senyora Rosa Pou, manifesta que és necessari revisar les 
concessions administratives. 
 
L’alcalde afegeix que així es farà. 
 
VOTACIONS: 
 
L’acord és aprovat per 5 vots a favor del grup municipal de CIU,  4 abstencions del grup polític 
municipal d’ERC-AM i 2 abstencions del grup polític municipal del PSC-CP. 
 
 

6- RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 464 DE 21 DE SETEMBRE DE 
2015,  D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM.8/2015. 

 

ACORD de Ple de 26 d’octubre de 2015 

En base al decret núm. 464/2015, dictat per l’alcaldia el dia 21 de setembre de 2015, es 

va aprovar la modificació de crèdit mitjançant transferències entre aplicacions de la 

mateixa àrea de despesa.  

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent: 

ACORD: 

ÚNIC.- RATIFICAR el Decret núm. 464/2015, de data 21 de setembre de 2015, la 

transcripció del qual és la següent: 

‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 

Decret de l’Alcaldia núm. 464 de 21 de setembre  de 2015 

Que aquesta despesa no pot demorar-se fins a l'exercici següent es necessita tramitar 

l'expedient de modificació de crèdit amb subjecció a les disposicions vigents, que s'ha de 

finançar d'acord amb alguna de les possibilitats previstes a l'article en l'article 172 i ss. 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. 

FONAMENTS JURÍDICS 

Art. 180 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 i l’article 41 del Reial decret 500/1990. 



  
Ajuntament de Caldes d'Estrac 

13 
 

En ús de les atribucions que em confereix l’art.21.1.f de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de 

règim local, l’art.53.1.g del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós 

de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.   

RESOLC: 

PRIMER.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm.8/2015 del pressupost vigent 

mitjançant modificació de crèdit finançat amb transferència de crèdit entre aplicacions de la 

mateixa àrea de despesa. 

DETALL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT PROPOSADA: 

I. Minoració d’Aplicació del Pressupost de Despeses 
 

Aplicació  

pressupostària 

Descripció de 

l’aplicació 

pressupostària Crèdits inicials 

 

 

Modificació  Crèdit definitiu 

10.011.31000 

Interessos  préstecs 

de l’interior 133.000,00 € 

 

 

- 77.000,00 € 56.000,00 € 

 

II. Augment d’Aplicació del Pressupost de Despeses 

 

VOTACIONS: 

L’acord és aprovat per 5 vots a favor del grup municipal de CIU,  4 abstencions del grup 
polític municipal d’ERC-AM i 2 abstencions del grup polític municipal del PSC-CP. 

 

 

Aplicació  

pressupostària 

Descripció de 

l’aplicació 

pressupostària Crèdits inicials 

 

 

Modificació  Crèdit definitiu 

10.011.91300 

Amortització préstecs 

mig i llarg fora s.p 210.300,00 € 

 

 

77.000,00 € 287.300,00 € 
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7- Aprovació de l’expedient de modificació de crèdit núms. 14, 15 i 16 de 

l’Ajuntament de Caldes d’Estrac corresponent al pressupost 2015 

Atès que s’han de realitzar despeses que no es poden demorar, i essent insuficients els 

crèdits consignats a les partides corresponents i existint la possibilitat de finançar-los amb 

l’aplicació de majors ingressos i d’una part del romanent de tresoreria de l’any 2014, supòsit 

previst en el finançament de l’expedient de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit. 

Vist l’informe preceptiu d’Intervenció. 

Vist l’article 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 

refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i vistes les Bases sisena i setena 

d’execució del pressupost, ambdues incloses. 

S’ACORDA: 

1- Aprovar l’expedient núm.14/2015, de modificació de crèdits (modalitat suplement de 
crèdit) per finançar el reconeixement extrajudicial de crèdits, dotant de consignació 
pressupostària suficient en el pressupost vigent de la corporació corresponent a 
l’exercici de 2015, amb una part del romanent de tresoreria de l’any 2014, de 
conformitat amb la Disposició Addicional sisena de la Llei orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i en base a la nota 
informativa del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de 
Catalunya, segons el detall següent:  

 

SUPLEMENTS DE CRÈDIT 

Aplicacions 

Any 2014 

12.150.63241   Rehabilitació Escola Sagrada Família                  9.216,02 

14.432.22606   Activitats turisme                                                      890,64 

16.341.48021   Aportació serveis esports                                    72.371,90 

17.924.46700   Conveni TV Consorci Maresme                             2.602,52 

Total crèdits ......................................................................... 85.081,08€ 

 FINANÇAMENT 

ROMANENT DE TRESORERIA 

Concepte   

10.87000 Aplicació per a finançament de despeses generals  

Total romanent de tresoreria.................................................. 85.081,08€  
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2- Aprovar l’expedient núm.15/2015, de modificació de crèdits (modalitat suplement de 
crèdit) per responsabilitats econòmiques perseguides per Trumes, SA, en els 
diferents contenciosos, dotant de consignació pressupostària suficient en el 
pressupost vigent de la corporació corresponent a l’exercici de 2015, amb una part 
del romanent de tresoreria de l’any 2014, de conformitat amb la Disposició 
Addicional sisena de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i en base a la nota informativa del 
Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, segons el 
detall següent:  

 

SUPLEMENTS DE CRÈDIT 

Aplicacions 

Any 2015 

12.150.62200 Construcció del magatzem de la brigada       43.315,94 

10.934.35200 Interessos de demora                                    10.822,77 

Total despesa................................................54.138,71€ 

FINANÇAMENT 

ROMANENT DE TRESORERIA 

Concepte   

10.87000 Aplicació per a finançament de despeses generals  

Total romanent de tresoreria................................ 54.138,71€  

3- Aprovar l’expedient núm.16/2015, de modificació de crèdits (modalitat 
transferències), dotant de consignació pressupostària suficient diferents aplicacions 
de diferents àrees de despesa en el pressupost vigent de la corporació 
corresponent a l’exercici de 2015, segons el detall següent:  

 

Minoració d’Aplicació del Pressupost de Despeses 

10.011.3100 Interessos préstecs de l’interior                    30.000,00 

10.934.22708 Servei de recaptació                                   20.000,00 

Total.................................................................50.000,00 

Augment d’Aplicació del Pressupost de Despeses 
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13.338.22613   Actes i Festes                                             30.800,00 

14.4312.22600 Demarcació de costes                                  6.500,00 

17.920.2200 Material d’oficina                                               4.000,00 

17.924.22602 Publicitat i propaganda                                   3.000,00 

17.924.22610 Butlletí municipal                                             3.000,00 

14.4312.2601 Activitats promoció econòmica                      2.700,00 

Total.................................................................50.000,00 

 

4- Exposar al públic l'expedient durant  un termini de quinze dies, a comptar des de la 
publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i taules 
d’anuncis de la Corporació, a efectes del seu examen i presentació de possibles 
reclamacions, de conformitat amb allò que disposa l’article 177.2 en relació amb el 
169.1 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, aprovat pel Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 març. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi 
presentat cap reclamació, l’expedient s’entendrà aprovat de forma definitiva, sense 
necessitat d’adoptar-se un nou acord. 

 

VOTACIONS: 

L’acord és aprovat per 5 vots a favor del grup municipal de CIU,  4 abstencions del grup 
polític municipal d’ERC-AM i 2 abstencions del grup polític municipal del PSC-CP. 

 

8- Aprovació de la modificació de les Ordenances Fiscals 2016 

Les ordenances fiscals són la norma reglamentària mitjançant la qual les Entitats locals 

poden exercitar les potestats que, en matèria de tributs locals, la Llei Estatal els confereix. 

Davant  la necessitat d’introduir determinades modificacions en les ordenances, no 

solament, en allò que afecta l’increment de percentages previstos a la Llei, si no també a 

les adaptacions necesssàries conseqüència de la normativa legal vigent i a les que  la 

pràctica de la gestió realitzada aconsella. 

Vist l’informe emès per la secretària interventora en el qual es constata que examinat el 

projecte de modificació de les ordenances formulat per l’alcaldia d’aquest Ajuntament per 

a regir durant l’exercici 2016 és conforme a la normativa reguladora. 

Vist el procediment determinat en els arts.15 a 19 del R.D. Leg. 2/2004, de 5 de març, pel 

qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL).   

ACORDS: 
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Primer.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2016 i següents, l’Ordenança 

General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públics 

municipals. 

Segon.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2016 i següents la modificació de les 

Ordenances fiscals que a continuació es relacionen: 

Ordenança Fiscal núm. 1: Impost sobre béns immobles 

Article 5. Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable 

Article 7. Determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec 

 

El text d’aquests dos articles de l’ordenança fiscal núm.1,  reguladora de l’Impost sobre 

Béns Immobles, es substitueix pel redactat següent:   

Article 5 -  Beneficis fiscals de concessió potestativa o de quantia variable  

1.- Gaudiran d'exempció els següents immobles: 

a) Els urbans, la quota líquida dels quals sigui inferior a 10 euros. 

b) Els rústics, en el cas que, per a cada subjecte passiu, la quota líquida corresponent a 

la totalitat de béns rústics posseïts en el Municipi sigui inferior a 10 euros. 

2.- Gaudiran d'una bonificació del 50 per cent en la quota de l'impost els immobles que 

constitueixin l'objecte de l'activitat de les empreses d'urbanització, construcció i promoció 

immobiliària i no figurin entre els béns del seu immobilitzat. 

3.- Els subjectes passius que d’acord amb la normativa vigent ostentin la condició de 

titulars de família nombrosa en la data de meritament de l’impost, tindran dret a una 

bonificació del 40 per cent en la quota integra del mateix, sempre que l’immoble de què 

es tracti tingui un valor cadastral inferior a 60.000 euros i constitueixi l’habitatge habitual 

de la família. S’entén per habitatge habitual aquell que figura com a domicili del subjecte 

passiu en el padró municipal d’habitants. 

4. Gaudiran d'una bonificació del 25 per cent de la quota íntegra de l'impost els béns 

immobles  els qui adaptin instal·lacions de sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric de 

l’energia provinent del sol. L’aplicació d’aquesta bonificació resta condicionada a que les 

instal·lacions per a la producció de calor incloguin col·lectors que disposin de la 

corresponent homologació per l’Administració competent. 

Aquestes bonificacions en cap cas seran acumulables amb d’altres possibles 

bonificacions o beneficis fiscals. 

Article 7.- Determinació de la quota, els tipus impositius i el recàrrec  
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1. La quota íntegra de l’impost és el resultat d’aplicar a la base liquidable el tipus de 

gravamen. 

2. El tipus de gravamen serà el 0,88 per cent quan es tracti de béns urbans i el 0,62 per 

cent quan es tracti de béns rústics. 

3. El tipus de gravamen aplicable als béns immobles de característiques especials serà el 

0,62 per cent. 

4. La quota líquida s’obtindrà minorant la quota íntegra en l’import de les bonificacions 

previstes en els articles 4 i 5 d’aquesta Ordenança. 

 

Ordenança Fiscal núm. 19: Taxa per llicències urbanístiques 

Article 6. Quota tributària 

e) Pròrrogues de llicències: el 50% de la taxa vigent en el moment en que es 

concedeixi aquesta pròrroga, respecte l’obra pendent d’executar.  

 

Ordenança Fiscal núm. 20: Taxa pels serveis de mercat municipal 

Article 6. Quota tributària 

La quota tributària es determinarà per l'aplicació de les tarifes següents 

 
A) T A R I F E S:      Euros 

Entitat.                                   

Element.                             

d'activitat   

Superfície  

 

m2 

Cànon anual 

 

Euros 

P.1.-M1  Peixateria 21’50 2.015,00 

P.2.-M2  Pesca salada 22’60 1.787,50 

P.3.-M3  Fruites i verdures 25’45 1.820,00 

P.4.-M4  Fruites i verdures 22’70 1.622,50 

P.5.-M5  Carnisseria - Aviram 19’10 1.510,00 

P.6. M6  Activitat indeterminada 15’95 1.215,00 
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P.7. M7  Carnisseria - Aviram 16’50 1.260,00 

 

Tercer.- Aprovar el text refós de les ordenances fiscals per a l’any 2016 , que recull el nou 

text, - que és coincident en tot allò que constitueix prescripció legal d’obligatòria i general 

aplicació amb el model aprovat per la diputació de Barcelona i publicat al BOP de 30 de 

setembre de 2015 -, al qual s’hi ha incorporat les quotes tributàries i beneficis fiscal que 

estaven aprovats i no s’han modificat, i que són les següents: 

 

 Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret 
públics municipals 

 Ordenança Fiscal núm. 1: Impost sobre béns immobles  
 Ordenança Fiscal núm. 2: Impost sobre activitats econòmiques 
 Ordenança Fiscal núm. 3: Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
 Ordenança Fiscal núm. 4: Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
 Ordenança Fiscal núm.5:Impost sobre l’increment de valor dels terreny de 

naturalesa urbana 
 

Quart.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació 

d’ordenances fiscals per a l’exercici de 2016, així com el text refós aprovat, seran objecte 

publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 

 

Cinquè.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 

provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o 

modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següents al de la 

publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.  Durant el període 

d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o resultin 

afectats, ne els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les 

Hisendes Locals aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran 

examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut 

el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords 

adoptats restaran definitivament aprovats. 

VOTACIONS: 

L’acord és aprovat per unanimitat dels regidors/es dels grups polítics de CiU, ERC-AM i 

PSC-CP.  

9- Nomenament d’un representant de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac a 

l'Associació de Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. 

L’Ajuntament de Caldes d’Estrac forma part de l'Associació Xarxa de ciutats i pobles cap 

a la sostenibilitat, l’objectiu prioritari de la qual es la incorporació dels reptes de qualitat i 

eficiència que la societat actual té plantejats en relació a una utilització diferent dels 

recursos naturals de tota mena, que permetin assolir un alt nivell de qualitat ambiental i 
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de vida, distribuït de forma equitativa i solidària, i va aprovar en unitat d’acte la seva 

integració com a membre d’aquesta Associació. 

Celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 233/2015, de 30 de 

març i constituït el nou Ajuntament derivat del seu resultat el passat dia 13 de juny, 

resulta necessari un nou pronunciament d'aquest Ajuntament sobre la representació de la 

nova Corporació en l'Assemblea General i en la Comissió de seguiment d’aquesta 

Associació. 

Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, 

proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents:  

ACORDS 

Primer.- Designar a l’Alcalde, senyor Joaquim Arnó Porras, com a representant d'aquest 

Ajuntament en l'Assemblea General de l'Associació Xarxa de ciutats i pobles cap a la 

sostenibilitat. 

Segon.- Comunicar aquest acord a l'Associació Xarxa de ciutats i pobles cap a la 

sostenibilitat, pel seu coneixement i efectes.  

VOTACIONS: 

L’acord és aprovat per 5 vots a favor del grup municipal de CIU,  4 abstencions del grup 
polític municipal d’ERC-AM i 2 abstencions del grup polític municipal del PSC-CP. 

 

10- Nomenament d’un representant de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac al Consell 

Territorial de la Propietat Immobiliària de Barcelona-província.  

Els Consells Territorials de la Propietat Immobiliària són òrgans col·legiats, en  matèria de 

cadastre formats per representants del Ministeri d’Economia i Hisenda, de la Generalitat 

de Catalunya i de les Entitats Locals. El seu àmbit, composició i funció venen regulats pel 

Reial Decret 417/2006, de 23 d’abril, pel qual es desenvolupa el Text Refós de la Llei del 

Cadastre Immobiliari i L’Ordre EHA 2386/2007, de 26 de juliol, del Ministeri d'Economia i 

Hisenda, determina l’àmbit territorial dels Consells Territorials de la Propietat Immobiliària 

de Madrid i Barcelona, i estableix el procediment de designació de representants locals 

en diversos òrgans col·legiats. 

D’acord amb aquesta Ordre el municipi de Caldes d’Estrac pertany al Consell Territorial 

de Barcelona-província. 

L’art.4 d’aquesta mateixa Ordre, determina que els representants de les Entitats Locals 

en els Consells Territorials de la Propietat Immobiliària seran renovats dintre dels quatre 

mesos següents a la celebració de les eleccions municipals.  

El President del Consell Territorial de la Propietat de Barcelona-província demana que 

una vegada efectuat l’escrutini dels vots emesos pels municipis de fins a  20.000 
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habitants inclosos en l’àmbit territorial del Consell, l’Ajuntament de Caldes d’Estrac ha 

estat escollit per a ocupar una de les vocalies, i en conseqüència s’haurà de designar a la 

persona que formarà part del Consell comunicant el seu nom al President.   

És per tot el que s‘ha exposat i fent ús de les facultats que em confereixen els articles 21 

de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la seva redacció 

donada per la llei 57/2003, de 16 de desembre, i l’art.53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 

28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós d ela Llei Municipal i de Règim Local a 

Catalunya, que proposo al Ple de la Corporació l’adopció dels següents  

ACORDS 

Primer. Designar a l’Alcalde, senyor Joaquim Arnó Porras, com a la persona que formarà 

part del Consell Territorial de la Propietat Immobiliària de Barcelona-província. 

Segon. Comunicar aquest acord al President del Consell Territorial de la Propietat 

Immobiliària de Barcelona-província.  

VOTACIONS: 

L’acord és aprovat per 5 vots a favor del grup municipal de CIU,  4 abstencions del grup 
polític municipal d’ERC-AM i 2 abstencions del grup polític municipal del PSC-CP. 

 
11- Aprovació de la revisió del Padró Municipal d'Habitants amb referència a l'1 de 

gener de 2015. 
 
Vist el Padró municipal d’Habitants d’aquest Ajuntament a 1 de gener de 2015, 

conseqüència de variacions per altes, baixes i modificacions ocorregudes durant l’exercici 

de 2014 al padró. 

 

Vista la Resolució de 16 de desembre de 2003, de procediment d’obtenció de la proposta 

de xifres oficials de població. 

 

Atès que el nombre d’habitants d’aquest municipi a 1 de gener de 2015 és el següent: 

 

ACORDS: 

 

PRIMER:  

Aprovació de la XIFRA DE POBLACIO A 1-1-15   2.717 

Homes        1.316 

Dones        1.401 

 

SEGON:  

Exposar al públic al tauler d’anuncis d‘aquest Ajuntament, per a general coneixement. 

 

VOTACIONS: 
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L’acord és aprovat per unanimitat dels 11 regidors/es dels grups polítics de CiU, ERC-AM 

i PSC-CP. 

II- PART DE CONTROL 

12- Moció que presenten els grups polítics municipals de CiU, d’ERC-AM i del PSC-
CP de suport a l’acollida de població refugiada víctima dels conflictes armats a la 
Mediterrània.  

 
El món local català manifesta la seva preocupació  per la crisi humanitària en matèria 

de refugi que  esta  tenint  lloc  a  la  Mediterrània,  arran  de  la  guerra  civil  a  Síria  

i d'altres  conflictes internacionals. 
 

Segons  dades  de  I'ACNUR,  aproximadament  322.000  persones  han creuat  la  

Mediterrània durant el 2015, la majoria com a refugiades, fugint de la violència i la 

persecució, de les quals almenys la meitat provenen de Síria. A més, es compta que 

2.750 persones han desaparegut o mort  en  els  primers  vuit  mesos  de  l'any  i es  

preveu  que  el nombre  d'arribades  continuï augmentant els propers dos mesos. 
 

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament  és una organització formada per 

ens locals que  destinen  una  part del  seu  pressupost  a  finan9ar  accions  de  

Cooperació  al Desenvolupament i de Solidaritat amb els pobles deis països més  

desfavorits, i actua com a instrument de coordinació deis esfor9os deis ajuntaments 

catalans en els casos d'actuacions en situació d’emergència i especialment en la post 

emergència i reconstrucció. 
 

L'any 2013 el Fons Català va obrir una campanya d’emergència  perdonar suport a 

la població arran de la guerra civil a Síria en la qual ha continuat  treballant des de 

llavors, amb el suport deis municipis catalans. 
 
Davant de la situació actual i, 

 
-Ates que  la Carta  dels  Drets  Fonamentals  de la  Unió  Europea,  en el seu article  
1, determina que la dignitat humana és inviolable i ha de ser respectada i protegida. 

 
-Ates que la Declaració Universal deis Drets Humans reconeix en l'article 14 que, en 
cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil, i a gaudir-ne, a qualsevol pals. 
 
-Atès que la Convenció de Ginebra del 1951 i el Protocol sobre I'Estatut del Refugiat 
de 1967, tots dos signats i ratificats per I'Estat espanyol, preveuen que cal facilitar 
l'estatut de refugiat i garantir els drets que aquest estatut preveu. 
 
-Atesa la crida de la Plataforma Stop Mare Mortum als municipis catalans per la 
creació d'una Xarxa de Municipis Acollidors. 
 
-Ates  que  pel principi de  subsidiarietat  tot el que  pugui  ter-se  en una  
administració propera a la ciutadania no cal que es faci en una de rang superior. 
 
-Atès que del 2013  al 2014  a Catalunya  vam  passar  de  484 a 786 peticions  
d'asil i només 28 places d'acollida. 
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-Atès  que  els  municipis  catalans  s'han  caracteritzat  per  respondre  solidàriament  
a !'arribada de persones refugiades de conflictes com el dels Balcans i que compten 
amb un teixit associatiu vinculat a la pau, els drets humans i el desenvolupament. 
 
-Atesa la demanda  de la societat civil catalana als respectius municipis per a que 
donin resposta a la situació deis refugiats. 
 
Per tot això, des de l ’ A j u n t a m e n t  d e  C a l d e s  d ’ E s t r a c  es proposa  
l'adopció  deis acords següents: 
 

Primer. Instar el Govern espanyol a: 

 
• Demanar una major dotació de recursos a la UE per suport jurídic, 

assistència, acollida i  integració  social  i que  s'estableixin   mecanismes   

perquè  es  transfereixin   a  les administracions municipals pera la gestió 

descentralitzada. 

 

• Augmentar el nombre de places d'asil, també com la dotació pressupostaria 
per millorar la qualitat en les diferents fases de l'atenció a aquest col·lectiu. 

 

• Augmentar de sis mesas  

 

a un mínim de 24 mesas el període d'acollida de les persones sol·licitants d'asil, 

en funció de la vulnerabilitat de cada persona. 

 

• Donar suport als països d'asil, normalment  empobrits, on es concentren el 

85% de les persones refugiades del món a través de la cooperació  al 

desenvolupament o l'ajuda humanitària directa o indirecta, tot garantint els 

drets de totes les persones. 
 
Segon. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a: 

 
• Actualitzar  la dotació pressupostaria  del Pla  de  Protecció Internacional  a  

Catalunya (PPIC), aprovat el 28 de gener de 2014, adequant-la  a la situació 

actual i assegurar-ne el desplegament. 

• Territorialitzar  els  serveis  d'atenció  a  les  persones  demandants  d'asil i en  

paral·lel formar i/o especialitzar aquelles persones deis municipis que 

s'hauran de fer càrrec del suport i l'atenció a les persones sol·licitants. 

• Donar suport als municipis acollidors i facilitar-ne la coordinació. 

• Donar suport als països d'asil, normalment  empobrits, on es concentren el 

85% de les persones  refugiades  del món a través de la cooperació  al 

desenvolupament o l'ajuda humanitària directa o indirecta, garantint els drets 

de totes les persones. 
 
Tercer. Elaborar, en el cas que no n'hi hagi, o revisar/actualitzar  els plans d'acollida 
municipals 

(o comarcals) pera incorporar-hi l'asil. 
 



  
Ajuntament de Caldes d'Estrac 

24 
 

Quart. Donar suport i col·laborar ambles entitats catalanes que treballen en l'acollida 

i el servei a les persones sol·licitants d'asil. 
 
Cinquè. Definir  quin  suport  (servei  infraestructura)   pot  aterir  el  municipi  per  

acollir  les persones sol·licitants. 
 
Sisè. Treballar en la sensibilització de la població del municipi sobre la realitat de les 

persones refugiades i la dinamització de la xarxa local solidaria. 
 
Setè. Endegar i garantir polítiques municipals  de cooperació  al desenvolupament  

amb vocació transformadora. 
 
Vuitè. Oferir els municipis com a territori d'acollida. 

 
 

Novè. Sumar-se a les línies de treball identificades  i consensuades  a la reunió en 

matèria de refugi, celebrada el passat 4 de setembre de 2015 a la seu del Fons 

Catala ambla participació de més d'una vuitantena d'ajuntaments. Aquestes són: 

 
• Assistència en les rutes de fugida 

• Suport als municipis de la ruta 

• Planificació i gestió de l'acollida 

• Acollida a Catalunya 
 
Desè. Coordinar i concentrar els esforços del món local davant la situació 

d’emergència actual, a través del Fons Catala, en col·laboració amb les entitats 

municipalistes, per tal de tenir una veu conjunta que interlocuti amb la Generalitat de 

Catalunya i el Govern de I'Estat espanyol. 
 
Onze. Fer arribar aquest acord al Fons Catala de Cooperació al Desenvolupament, 

a la Federació de Municipis de Catalunya, a I'Associació Catalana de Municipis, a la 

Generalitat de Catalunya i al Govern de I'Estat espanyol. 

 
VOTACIONS: 

L’acord és aprovat per unanimitat dels 11 regidors/es dels grups polítics de CiU, ERC-AM 

i PSC-CP. 

 
13-Moció que presenta el grup municipal del PSC-CP de l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac per no judicialitzar la política a Catalunya. Grup municipal PSC-CP de 
Caldes d’Estrac. 
 
 El PSC davant la imputació al president Artur Mas, a l’exvicepresidenta Joana Ortega i a 
la Consellera Irene Rigau per l’organització de la consulta del 9 de Novembre manifesta 
que: 
 
 A Catalunya estem vivint un dels moments polítics de màxima tensió per la falta de 
negociació, de diàleg i de pacte per trobar una sortida a l’atzucac en el qual ens han 
posat els partits que han estat governant els darrers anys a Catalunya i Madrid, partits 
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que no han estat capaços d’obrir un procés de diàleg en un tema tan cabdal com és el 
futur encaix de Catalunya dins d’Espanya. 
 
Fruit d’aquest enfrontament constant, ens trobem vivint situacions rocambolesques que ja 
vàrem denunciar en el seu moment, com és ara la judicialització d’una situació política o 
l’ús d’eines inadequades de participació ciutadana. 
 
Ja vam subratllar, en el seu moment, l’error del President Mas d’utilitzar, per a preguntar 
sobre l’encaix de Catalunya a Espanya, la Llei de Consultes, a la qual vam donar suport, i 
que considerem una eina d’aprofundiment democràtic, però que no permetia fer la 
consulta del 9 de novembre. També vam denunciar que el Govern del PP cometia un 
gran error judicialitzant un tema que no tenia ni tindrà una solució jurídica. Són dos errors 
que no faciliten el necessari clima de diàleg que hauria de presidir en aquests moments i 
sempre la vida política a Catalunya i a Espanya. 
 
 En aquest sentit, no podem continuar obviant la separació de poders que regeix en el 
nostre sistema democràtic i, per tant, hem de deixar que el poder judicial faci la seva feina 
independentment del legislatiu. Per tant, lògicament, expressem el nostre respecte a les 
decisions judicials, com sempre hem fet i com sempre continuarem fent. 
 
 Ara bé, dit això, reiterem que és un error judicialitzar el que s’hauria d’haver resolt en 
l’àmbit de la política i en l’àmbit del diàleg. 
 
Pels motius expressats en aquests antecedents, el grup municipal PSC-CP de Caldes 
demana al Ple de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac que s’adoptin els següents acords:  
 
1. Manifestar la necessitat d’evitar innecessaris processos de judicialització de la política. 
  
2. Afirmar la necessitat de mantenir en tot moment el respecte a la legalitat en el 
funcionament de les institucions.  
 
3. Exigir el respecte envers les actuacions judicials.  
 
4. Considerar que l’organització d’un procés participatiu per part de la Generalitat no 
hauria de comportar cap mena de sanció penal pels membres del Govern de Catalunya o 
cap altre funcionari públic.  
 
5. Reclamar l’obertura d’un procés de diàleg, negociació i pacte per trobar una solució a 
l’encaix entre Catalunya i la resta d’Espanya.  
 
6. Traslladar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Congreso de los Diputados, al 
President Artur Mas, a l’expresidenta Joana Ortega, a la Consellera Irene Rigau, al 
President Mariano Rajoy i al TSJC. 
 
 
VOTACIONS: 

Aquesta moció no és aprovada, davant el resultat de la votació: 
CiU............ 5 vots en contra 
ERC-AM... 4 vots en contra 
PSC-CP.....2 vots a favor 
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14-Moció que presenta el grup municipal del PSC-CP de l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac com proposta de resolució per tal d’instar al Consorci Sanitari del 
Maresme i al Departament de salut a l’elaboració participada d’un pla director 
sociosanitari de Mataró-Maresme. Grup municipal PSC-CP de Caldes d’Estrac. 
 

Resta sobre la taula 
 

15-Moció que presenta el grup municipal d’ERC-AM en nom de la Plataforma 
ciutadana per un nou model de la gestió del litoral.  
 
 

Considerem que el litoral de la comarca del Maresme i el delta de la Tordera han 
patit més de mig segle d'intervencions insostenibles. La construcció de ports 
esportius mal dissenyats i la sobreexplotació i impermeabilització de les conques 
hidrografiques amb la disminució de les aportacions d'aigües i sediments han 
suposat una regressió de les platges i un perjudici a les infraestructures 
costaneres. 
 
Paral•lelament, les intervencions de regeneració amb dragues i espigons  han 
implicat la regressió  deis  alguers, l'alteració periódica  deis ecosistemes  marins  
-perjudican! greument l'activitat pesquera-,una modificació de la morfología de la 
costa i una sobreexplotació de les pedreres de la Serra de Marina. 
 
Recentment, el "Ministerio de Agricultura, Alimentación i MedioAmbiente" ha fet 
püblic un nou pla d'actuacions al litoral del Mar.esme conegut  com  a "Informe 
Técnico de Estrategia de Actuación en el Maresme". 
 
Aquest projecte torna a optar per intervencions basades en l'extracció de sorres 
del fons marí  í la modificació de la morfología del litoral amb la construcció 
d'espigons; obviant una visió global i la necessaria modificació del model de gestió 
de l'aigua i els sediments a les conques, els compromisos de by-pass incomplerts 
pels ports esportius i la necessitat d'una participació deis diversos agents del 
Territori. 
 
Novament, sense que hi hagi cap estudi previ d'impacte mediambiental ni cap 
consulta  a la ciutadania ni a les institucions de la comarca, s'imposa un projecte 
de gran abast, amb grans costos económics públics, que pot modificar per sempre 
la morfología de la nostra costa, que no assegura la regeneració de les platges i 
que hipoteca la política d'ordenació del litoral. 
 
2. El grup d'ERC a Caldes d'Estrac  propasa  adherir-se  a les següents Propostes  
de resolució aprovades per Pie a I'Ajuntament d'Arenys de Mar el 23 de juliol de 
2015: 
 
Propostes de resolució 
 
L'Ajuntament d'Arenys de Mar reunit en Plenari municipal amb dat de 23 de julio! 
de 2015 a) Aprova l'adhesió al MANIFEST PER UN NOU MODEL DE GESTIÓ 
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DEL LITORAL 
b) Acorda exposar al "Ministerio de Agricultura, Alimentación i MedioAmbiente": 
 

• la preocupació per les mancances del pla d'actuacions al litoral del 
Maresme conegut coma "Informe Técnico de Estrategia de Actuación en el 
Maresme". 
  
• L'oposícíó a la recent actuacíó de la draga, aprovada per Acord del Consell 
de Ministres el 17 d'abril i publicada al BOE N° 110, del 8 de maíg de 2015, 
Sec   111 pagina 40643 (http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/08/pdfs/BOE-
A-2015-5151.pdQ, pels motius que s'exposen a continuació: 
 
• Primer: per ser aprovada per decret d'urgéncia pel que s'exclou 
explícítament el tramit d'avaluació ambiental. 

 
Segon:   per   no   haver-hí  un   període   d'exposícíó  pública no   permetre 
al•legacíons. 
 
e) Acorda demanar al "Ministerio de Agricultura, Alimentación i MedioAmbiente" la 
suspensió i moratoria de les actuacions derivades del pla esmentat, en els termes 
que es planteja actualment  ja que aquest  ínfom1e basa la majoria d'actuacions 
en dragats i moviments de sorres, la fixació de la sorra per mitja d'espigons, la 
qual cosa representa un retorn a la situació previa al 
1986, abans de la primera regeneració i, per tant, en lloc d'abordar les causes de 
la problematica de la regressió del litoralpropasa aplicar peda os provisionals 
sobre les seves conseqüéncies. 
 
d) Instar el Consell Comarcal del Maresme, la Generalitat de Catalunya a través 
deis diversos organísmes ímplícats, el Ministerio de Agricultura, Alimentación í  
Medío Ambíente i, sí s'escau els consells comarcals del Valles Oriental i la Selva 
(com a conques afectades) a iniciar un procés destinat a l'elaboració d'un Pla del 
Litoral  on s'impliquin tots els actors que viuen, treballen, fan ús, en són 
coneixedors i tenen poder de decisió sobre el territori. 
e) Apostar perla creació de la "Taula perla  gestió del Litoral del Maresme", amb 
l'objectiu de díssenyar un Pla Integral per la gestió de les platges i la sostenibilitat 
del territori i on s'hí íntegrin   pescadors,  sector   turístíc,   técnics   i científics   
(biólegs,   ambientólegs,  geólegs, oceanógrafs), centres d'investigació 
iuniversitats, i també les administracions per tal de buscar la míllor solució per 
gestionar el litoral del Maresme. 
 
 

f) Exigir  el  compliment  de les actuacions als  ports  amb by-pass  de sorres,  tal í   com 
s'estableix a la legíslació í que actualment no s'estan duent a terme. 
 
VOTACIONS: 

Aquesta moció és aprovada per 4 vots a favor del grup polític municipal d’ERC-AM,  2 
vots a favor del grup polític municipal del PSC-CP i 5 abstencions del grup municipal de 
CIU. 
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16-Moció que presenta el grup municipal de CiU de suport al president de la 
generalitat Artur Mas, l’exvicepresidenta Joana Ortega i la consellera Irene Rigau 
amb motiu de la seva imputació per l’organització del 9N. 
 
El 9 de novembre de 2014, i per primera vegada a la història, els catalans i les catalanes 
vam ser cridats pel govern de la Generalitat a opinar sobre el futur polític del nostre país. 
Gràcies als més de 40.000 voluntaris i voluntàries, 2.344.828 catalans i catalanes vàrem 
acudir a les urnes en una procés participatiu protagonitzat pel civisme i la democràcia. La 
resposta de l’Estat espanyol, a través de la Fiscalia General de l’Estat, va ser querellar-se 
contra el president de la Generalitat Artur Mas, la vicepresidenta i consellera de 
Governació i Relacions Institucionals Joana Ortega i la consellera d’Ensenyament Irene 
Rigau. 
 
El 29 de setembre de 2015, només dos dies després de les eleccions al Parlament, tots 
tres han rebut la imputació del TSJC per l’organització del 9N i han estat citats a declarar 
el dia 13 d’octubre en el cas de les conselleres, i el president Mas el dia 15, quan es 
commemora el 75è aniversari de l’afusellament del president Companys. Se’ls acusa de 
quatre presumptes delictes: desobediència, obstrucció a la justícia o usurpació de 
funcions, prevaricació administrativa i malversació; amb unes possibles penes que van 
des de la inhabilitació fins a la presó.  
 
Aquests fets configuren un episodi extremadament greu en termes polítics i democràtics, 
sense precedents a l’Europa del segle XXI. 
 
El dia 13 hi va haver mostres de suport a les persones imputades per haver complert amb 
el mandat democràtic sorgit de les urnes convocats per l’ACM, conjuntament amb 
l’Associació de Municipis per la Independència, l’Assemblea Nacional Catalana i 
l’Òmnium Cultural, i fent-nos corresponsables de la celebració de la consulta del 9N.  
En una situació inèdita, el mateix dia 13 el TSJC va emetre un comunicat sobre els actes 
de suport en què manifestava que són "un atac directe i sense pal·liatius a la 
independència judicial". 
 
ACORDS 
 
Primer.- Expressar el nostre suport al president Artur Mas, l’exvicepresidenta Joana 
Ortega i la consellera Irene Rigau, encausats per haver posat les urnes al procés 
participatiu sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014. 
 
Segon.- Denunciar l’escassa qualitat democràtica d’un Estat que fa un ús partidista de les 
institucions judicials i emet judicis polítics contra representants electes per impulsar 
processos democràtics. 
 
Tercer.- Denunciar la judicialització a la qual s'ha vist sotmès el procés polític que es viu 
a Catalunya des del primer moment. A diferència de casos com l'escocès, en què la 
resposta a un conflicte polític ha estat política, l'Estat espanyol ha respost únicament amb 
amenaces i tribunals a qualsevol intent de consultar els catalans i catalanes sobre el futur 
polític del país.  
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Quart.- Considerar que el comunicat del TSJC és inacceptable, tant per l’intent de 
coaccionar el lliure dret a manifestació de la ciutadania com per les afirmacions inexactes 
sobre els objectius i els convocants de les concentracions. 
 
Cinquè.- Reiterar que el dret a manifestació és irrenunciable i imprescindible per al bon 
funcionament de qualsevol societat democràtica. Un dret que a les concentracions dels 
passats dies 13 i 15 d’octubre es va exercir, com sempre, de manera cívica i pacífica. 
 
Sisè.- Refermar el compromís d’aquesta corporació local amb el dret democràtic del 
poble de Catalunya a decidir lliurement el seu futur. 
 
Setè.- Enviar aquest acord al president de la Generalitat, al president del Govern 
Espanyol, a la Mesa del Parlament de Catalunya, a les entitats del Pacte Nacional pel 
Dret a Decidir, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i fer-lo públic a través dels 
mitjans de comunicació. 
 
VOTACIONS: 

L’acord és aprovat per 5 vots a favor del grup municipal de CIU,  4 vots a favor del grup 
polític municipal d’ERC-AM i 2 vots en contra del grup polític municipal PSC-CP. 

 
17-Precs i Preguntes. 
 

El portaveu del PSC-CP, el regidor senyor Joan Andreu Baró, recorda a l’alcalde del 

tractament en el proper Ple de les tres mocions que resten pendents. 

L’alcalde comenta que són les següents: 

 Garantia + 55 
 Violència Masclista 
 Consorci Sanitari del Maresme  
 

I no havent més assumptes per tractar i complint l’objecte de l’acte, Alcalde, Joaquim 
Arnó i Porras, aixeca la sessió essent les 21,12 hores, de la qual, com a Secretaria, en 
dono fe. 
 
 
 
Vist i Plau 

Alcalde Secretaria – Interventora 

Signat: Joaquim Arnó i Porras Signat: Montserrat Baulas Bordes 
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