
  
Ajuntament de Caldes d'Estrac 

1 
 

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

CELEBRADA EL 21 DE DESEMBRE DE 2015 

 
Identificació de la sessió  
Núm.: 11 
Caràcter: ordinari 
Data: 21 de desembre de 2015 
Inici:  20.00 h.  
Lloc: Sala Cultural de la Casa Consistorial de Caldes d’Estrac 
 
 
Assistents: 
 
Joaquim Arnó Porras, Alcalde (CIU) 
Elisabeth Segura Gubern (CIU) 
Àngel Rusiñol i Esteban (CIU) 
Marcos Blázquez Garcia (CIU) 
Mònica Serra Nieto (CIU) 
Rosa Pou Baró (ERC-AM) 
Òscar Baró Clariana (ERC-AM) 
Laura Aloy López (ERC-AM) 
David Salvà Comas (ERC-AM) 
Joan Andreu Baró Viaplana (PSC-CP) 
Miquel González Monforte (PSC-CP) 
 
 
Secretària: 
 
Montserrat Baulas Bordes 
 

ORDRE DEL DIA 

 

I- PART RESOLUTIVA 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior de 26 d’octubre de 2015. 
 
DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DEL PLE  
 
2. Aprovació de la periodicitat de la celebració de les sessions de la Junta de Govern per 

l’exercici 2016. 
 

3. Aprovació de la periodicitat de la celebració de les sessions del Ple per l’exercici 
2016. 
 

4. Aprovació de la modificació de l’acord adoptat pel Ple d’organització de 13 de juliol de 
2015 referent a les retribucions per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats i 
per a grups polítics. 
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5. Aprovació del Compte general del Pressupost de 2014. 
 
6. Aprovació de la Modificació de crèdits núm. 19 i 20/2015. 

 
7. Aprovació inicial de les Bases generals que regiran la creació i el funcionament de les 

borses de treball per a contractacions laborals temporals de l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac. 

 
8. Aprovació inicial de destrucció de les armes policia local.  

 
9. Aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci de Viles Termals de Catalunya. 
 
10. Aprovació de les tarifes del servei municipal d’aigua potable de Caldes d’Estrac 

proposats per la societat concessionària Sorea, Sociedad Regional de Abastecimiento 
de Aguas, SAU. 
 

11. Aprovació de les tarifes del servei municipal de clavegueram de Caldes d’Estrac 
proposats per la societat concessionària Sorea, Sociedad Regional de Abastecimiento 
de Aguas, SAU. 

 
12. Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança reguladora de la circulació del 

municipi de Caldes d’Estrac. 
 
13. Classificació de les ofertes i adjudicació de la concessió administrativa i patrimonial 

de l’ús privatiu i l’explotació del servei del mòdul 3 de servei – bar, de propietat 
municipal, situat a la platja de Caldes d’Estrac. 
 
 

II- PART DE CONTROL 

 
14. Donar compte de Decrets de la Presidència des del núm.252 a 622, excepte els 

322,323,325,326 dels quals se’n va donar compte en el Ple d’organització de 13 de 
juliol de 2015.    
 

15. Moció que presenten els grups polítics municipals de CiU, ERC-AM i PSC-CP de 
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac en defensa de la rebaixa de l’IVA cultural que afecta 
a la creació, producció de proximitat i a l’accés a la cultura en l’àmbit local. 

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

l’Ajuntament de Caldes d’Estrac amb motiu del dia internacional contra la violència de 
gènere 25 de novembre de 2015.  

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

l’Ajuntament de Caldes d’Estrac com a suport a la creació de la prestació “Garantia + 
55”, proposta impulsada per la UGT de Catalunya. 
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18. Manifest que presenten els grups polítics municipals de CiU, ERC-AM i PSC-CP de 
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac sobre el Consorci Sanitari del Maresme. 

 
19. Precs i Preguntes. 

 
 
 

 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior de 26 d’octubre de 2015. 

Vist l’esborrany de l’acta de la sessió que ha estat distribuïda juntament amb la convocatòria i 
l’ordre del dia, sense necessitat de ser llegida 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 converteix en acta 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 de la periodicitat de la celebració de les sessions de la Junta de 
Govern per l’exercici 2016. 
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.  
 
En el Ple celebrat en data 26 d’octubre de 2015 es va adoptar l’acord d’aprovar que la 
celebració de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, durant l’any 2015, 
seria els dilluns, cada quinze dies, a les 19,00 hores. 
 
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. 
 
S’ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar que la celebració de les sessions ordinàries de la Junta de Govern 
Local, durant l’any 2016, tindrà lloc els dilluns, cada quinze dies, a les 12,00 hores, 
segons el calendari següent: 
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JUNTA DE GOVERN LOCAL 
Periodicitat quinzenal  
Hora 12.00h 

Gener a maig 2016 Juny a desembre 
2016 

 11/01/2016 13/06/2016 

 25/01/2016 27/06/2016 

 08/02/2016 11/07/2016 

 22/02/2016 25/07/2016 

 07/03/2016 12/09/2016 

 21/03/2016 26/09/2016 

 04/04/2016 10/10/2016 

 18/04/2016 24/10/2016 

 02/05/2016 07/11/2016 

 16/05/2016 21/11/2016 

 30/05/2016 05/12/2016 

 
 
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: 
El nostre grup s’abstindrà perquè és una qüestió de govern.  
 
El portaveu del PSC-CP, el regidor senyor Joan Andreu Baró: 
Com és un tema de govern ens abstindrem. 
 
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. Aprovació de la periodicitat de la celebració de les sessions del Ple per l’exercici 2016. 
 
En el Ple celebrat en data 13 de juliol de 2015 va adoptar l’acord, entre d’altres, de celebrar 
sessions ordinàries, cada tres mesos, de conformitat amb l’establert en l’art. 101 del Reglament 
Orgànic Municipal vigent, en concordança amb l’art.78 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, l’article 98a 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, i l’ art.46.2a de la Llei  7/85, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
El Ple celebrarà sessions ordinàries respectant en tot cas la periodicitat establerta mitjançant 
acord del propi Ple a l’inici del mandat, en el que s’establiran, a més, les dates i horari concret 
de celebració, de conformitat amb l’art. 101 del ROM. La periodicitat, dates i horari de celebració 
de les sessions ordinàries, podran ser variats durant el mandat corporatiu, mitjançant nou acord 



  
Ajuntament de Caldes d'Estrac 

5 
 

plenari. 
 
S’ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la modificació de la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple de 
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac durant l’any 2016, que es celebraran els dilluns, a les 20,00 
hores, segons el calendari següent: 
 

PLE 
Hora 20.00h 

Dates de celebració 

 25/01/2016 

 21/03/2016 

 30/05/2016 

 25/07/2016 

 31/10/2016 

 28/11/2016 

 
 
Segon.- Establir que l’Alcaldia, mitjançant decret, podrà suspendre la celebració de la sessió 
ordinària corresponent al mes d’agost, com a conseqüència del període de vacances, quan això 
no menyscabi la gestió dels assumptes municipals, així com per a posposar o avançar la 
celebració de les altres sessions ordinàries, dintre del mateix mes de la data prevista per a la 
seva celebració preceptiva, quan el dia fixat sigui festiu, o es trobi inclòs dintre d’un període de 
vacances. Per causes extraordinàries degudament motivades en la convocatòria, l’Alcalde o 
Alcaldessa, podrà avançar o retardar, fins a un màxim de 72 hores, la celebració de la sessió, 
encara que no es donin les circumstàncies previstes en els paràgrafs anteriors. En tots els 
supòsits, l’Alcalde o Alcaldessa donarà compte al Ple d’aquesta decisió. La periodicitat, dates i 
horari de celebració de les sessions ordinàries, podran ser variats durant el mandat corporatiu, 
mitjançant nou acord plenari. 
 
Tercer.- Condicionar l’eficàcia del present acord a la modificació del Reglament Orgànic 
Municipal vigent. 
 
 
INTERVENCIONS:  
 
La portaveu d’ERC-AM, la regidora senyora Rosa Pou: 
A la comissió informativa semblava que hi havia algun conflicte entre el ROM i les dates, si això 
s’ha pogut resoldre? Cal que ho aprovem? 
 
L’alcalde, senyor Joaquim Arnó: 
Ells acords que es varen acordar (diguem acord de governabilitat) de bimensualitat seran de 
caràcter ordinari, tots aquells que ven establerts en el ROM de caràcter ordinari i els que no són 
establerts al ROM serien de caràcter extraordinari, es consideraran també de caràcter ordinari, la 
diferència de caràcter ordinari i extraordinari és el prec i preguntes. 
 
VOTACIONS: 
L’acord és aprovat per unanimitat dels 11 regidors/es dels grups polítics de CiU, d’ERC-AM i del 
PSC-CP. 
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4. Aprovació de la modificació de l’acord adoptat pel Ple d’organització de 13 de juliol de 
2015 referent a les retribucions per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats i per 
a grups polítics. 
 
En el Ple d’organització celebrat el 13 de juliol de 2015, es va adoptar, entre d’altres, l’acord 
d’aprovar les retribucions per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats i per a grups 
polítics, en el sentit següent: 
“…els membres de la Corporació que no ostentin dedicació, ni exclusiva ni parcial, rebran les 
quantitats que per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats que s’especifiquen a 
continuació: 
 

… 
 

-Assistència a sessions de la Junta de Govern Local dels membres que en formen part, 
així com dels regidors delegats que hi assisteixen com a convidats del senyor Alcalde, 
en 600,00 EUR per assistència efectiva a cada sessió,  establint-se un màxim de 12 
sessions anuals per regidor.  

 
En l’art.124 de Reglament orgànic municipal es regula que les sessions ordinàries de la Junta 
de Govern tindran lloc amb caràcter quinzenal. 
Havent detectat que la redacció d’aquest paràgraf no es pot adequar a l’establert en el 
Reglament orgànic municipal. 
Vist l’art.74 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, en concordança amb l’article 105.2) de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. 
 
S’ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la modificació de l’acord adoptat pel Ple d’organització de 13 de juliol de 
2015 referent a les retribucions per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats i per a 
grups polítics, en el sentit següent: 
“…els membres de la Corporació que no ostentin dedicació, ni exclusiva ni parcial, rebran les 
quantitats que per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats que s’especifiquen a 
continuació: 
 

… 
 

-Assistència a sessions de la Junta de Govern Local dels membres que en formen part, 
en 300,00 EUR per assistència efectiva a cada sessió,  establint-se un màxim de 24 
sessions anuals per regidor.  

 
Segon.- Publicar aquest acord als Butlletins oficials i al tauler d’edictes de la Corporació.  
 
 
INTERVENCIONS:  
 
La portaveu d’ERC-AM, la regidora senyora Rosa Pou: 
Nosaltres ens abstindrem perquè és una qüestió de govern.  
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El portaveu del PSC-CP, el regidor senyor Joan Baró: 
Els membres del meu grup ens abstindrem. 
 

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. 
 
 
5. Aprovació definitiva del compte general del pressupost de l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac i de l’EPEL de l’exercici 2014. 

 
 
Atès que la Comissió Especial de Comptes de 19 d’octubre de 2015 va examinar i fiscalitzar el 
Compte General corresponent a l’exercici econòmic de 2014 dels pressupostos de l’Ajuntament 
de Caldes d’Estrac i de, format pels balanços, els comptes de resultat econòmic patrimonial, els 
estats de liquidació dels pressupostos i les memòries, trobant-lo ajustat a la normativa vigent i 
no observant cap objecció. 
 
Atès que l’expedient del compte general s’ha sotmès a informació pública per un termini de 
quinze dies hàbils, i vuit dies més com a tràmit previ perquè sigui sotmès al Ple del Consell 
Comarcal mitjançant l’edicte publicat al BOP de 9 de novembre de 2015. 
 
Vist el que disposa l’article 212.4 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. 
 
S’ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar el compte general del pressupost corresponent a l’exercici 2014 de 
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac i de l’EPEL, el qual ha estat informat favorablement per la 
Comissió Especial de Comptes, i s’ha sotmès a informació pública al BOP de 9 de novembre de 
2015, i exposat al web i al tauler d’anuncis de la corporació. 
 
Segon 
Retre compte del Compte General a la Sindicatura de Comptes, als efectes de retre compte del 
mateix, en compliment de l’article 212.5 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. 
 
Tercer 
Donar trasllat de l’acord als interessats als efectes oportuns. 
 
INTERVENCIONS: 
 
La portaveu d’ERC-AM, la regidora senyora Rosa Pou 
manifesta que els membres del seu grup s’abstenen perquè és un exercici en el que no vàrem 
poder incidir  de cap manera. 
 
El portaveu del PSC-CP, el regidor senyor Joan Baró,  
manifesta que ells també s’abstenen, tot i que faltava alguna documentació que s’havia demanat, 
i no la teníem, però votem abstenció.  
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L’alcalde, senyor Joaquim Arnó:  
afegeix que tot i així si hi alguna cosa que els hi falti, que la demanin a secretaria que se’ls 
facilitarà. 
 
 
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. 
 
 
6. Aprovació de la Modificació de crèdits núm. 19 i 20/2015. 

 
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: 

Primer.- Aprovar l’expedient núm.19/2015, de modificació de crèdits (modalitat suplement de 

crèdit) per dotar 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 despeses ordinàries 

11.920.13100 Retribucions laboral eventual 5.000,00€ 

11.920.16000 Seguretat Social 5.000,00€ 

11.920.21600 Repar. manteniment equips 

informàtics  

5.000,00€ 

11.920.22400 Primes assegurances 5.000,00€ 

12.150.22115 Arranjament espais públics 6.531,93€ 

10.934.35200 Interessos de demora   829,63€ 

14.4312.22601 Activitats promoció econòmica 

comercial 

7.632,50€ 
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18.320.21201 Manteniment edificis altres CEIP 7.568,04€ 

18.320.22103 Gas Escola bressol 5.500,00€ 

13.338.22613 Actes i festes 10.260,00€ 

14.432.22707 Contracte prestació banys termals 7.000,00€ 

16.924.22707 Accions de joventut 420,00€ 

17.920.22000 Material d’oficina 6.000,00€ 

17.920.21500 Manteniment material impressió 2.500,00€ 

17.924.22602 Publicitat i propaganda 6.000,00€ 

17.924.22610 Despeses butlletí municipal 5.500,00€ 

20.130.22608 Despeses zona blava 4.000,00€ 

21.150.22116 Material brigada 20.000,00€ 

21.440.22700 Transport públic 4.000,00€ 

16.341.48021 Aportació serveis esports 38.700,00€ 

 

 

Total crèdits 

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

 

152.442,10€ 

 

FINANÇAMENT 

ROMANENT DE TRESORERIA 

Concepte   

10.87000 Aplicació per a finançament de despeses generals  

Total romanent de tresoreria.................................................. 

152.442,10€ 

 

 
Segon.- Aprovar l’expedient núm. 20/2015, de modificació de crèdits (modalitat suplement de 
crèdit) 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 
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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 despeses d’inversió 

12.133.62351 Videovigilància 1.974,37€ 

12.150.62200 Construc. magatzem 

brigada 

2.601,74€ 

 

 

Total crèdits 

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

 

4.576,11€ 

 

FINANÇAMENT 

ROMANENT DE TRESORERIA 

Concepte  

10.87000 Aplicació per a finançament de despeses generals 

Total romanent de tresoreria................................ 4.576,11€ 

 
Tercer.- Aprovar l’expedient núm.20/2015, de modificació de crèdits (modalitat crèdits 
extraordinaris) 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:  
 

12.150.4003 Subvencions façanes 126,97€ 

11.920.62352 Aparell aire condicionat  
Sala cultural 

16.077,27€ 

 

 

Total crèdits 

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

 

16.204,24€ 
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FINANÇAMENT 

ROMANENT DE TRESORERIA 

Concepte  

10.87000 Aplicació per a finançament de despeses generals 

Total romanent de tresoreria................................ 16.204,24€ 

 
Quart.- Modificar l’acord de Ple de 26 d’octubre de 2015, referent a la modificació de crèdits 
núm. 17/2015 en el sentit de minorar l’aplicació del Servei de recaptació (orgànica 10) que 
implica no augmentar les aplicacions de publicitat i butlletí (orgànica 17), en el sentit següent: 
 
 
On diu: 
 
1- 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 
 
13.338.22613   Actes i Festes .................................................. 30.000,00 
14.4312.22600 Demarcació de costes ....................................... 6.500,00 
17.920.2200 Material d’oficina .................................................... 4.800,00 
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 
 
 
Ha de dir: 
 
Minoració d’Aplicació del Pressupost de Despeses 
 
10.011.3100 Interessos préstecs de l’interior ....................... 30.000,00 
10.934.22708 Servei de recaptació ...................................... 14.000,00 
 
Total ......................................................................................... 44.000,00 
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Augment d’Aplicació del Pressupost de Despeses 
 
13.338.22613 Actes i Festes .................................................... 30.000,00 
14.4312.22600 Demarcació de costes ....................................... 6.500,00 
17.920.2200 Material d’oficina .................................................... 4.800,00 
14.4312.2601 Activitats promoció econòmica ............................ 2.700,00 
 
Total ......................................................................................... 44.000,00 
 
 
Cinquè.- 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. 
 

INTERVENCIONS: 
La portaveu d’ERC-AM, la regidora senyora Rosa Pou:  
Ens abstenim, però veiem que és com una pràctica habitual que no càpiga dins els pressupostos 
establerts, no estem massa conformes. 
 
L’alcalde, senyor Joaquim Arnó:  
És habitual que al final de l’exercici hi hagin partides sobrants i partides que faltin, les que faltin 
tenen vinculació segons les bases que ja els absorbeixen i, en canvi, hi ha d’altres àrees que no 
les poden absorbir. Quedarien pendents per fer tràmit de pagaments, per això el que es fa, és la 
modificació de crèdit perquè el pressupost (és això pressupost), com al final de l’exercici hi ha un 
equilibri entre ingressos i despeses, els tres o quatre últims exercicis hem acabat ingressant 
entre el 103 i 110% de previsió d’ingressos, i gastant entre el 98-99% de la previsió de despeses, 
bàsicament es per donar sortida i no tenir factures esperant fins el darrer dia. 
Si em permet també, dia d’avui, en estat d’execució si agafem el capítol d’ingressos traiem els 
que corresponen a patrimonials que són els capítols 6 -7-8, excés d’ingressos a dia 21 falta 
evocar totes les dades del mes de desembre per part de la diputació i les transferències 
importants de l’estat (que es fan cada quinzena), encara falten dues transferències de 45000 i 
pico i estaríem 44000 per sobre d’ingressos ordinaris. Si fem el mateix amb les despeses ( si 
traiem les inversions reals capítol 6, estaríem 369.000 pendent de gastar, tot i que encara falta 
tot el capítol 1 i falten 2 mesos, per tant hi hauria suficient per poder absorbir aquestes factures, 
el problema és que hi ha partides que es poden menjar unes a les altres, però n’hi ha d’altres 
que no s’hi pot arribar i és per això que es fan modificacions. 
 
La portaveu d’ERC-AM, la regidora senyora Rosa Pou:  
Celebrem que hi hagi un excés d’ingressos. 
 
El regidor d’ERC-AM, senyor Òscar Baró: 
I, que hagi equilibri. 
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L’alcalde, senyor Joaquim Arnó: 
Si,si, això és important que hi hagi equilibri. Sol passar que es gastin més en unes partides que 
en unes altres. 
 
El portaveu del PSC-CP, el regidor senyor Joan Baró:  
Bé nosaltres tornant al que dèiem abans, en aquest punt concret havíem demanat que se’ns fes 
arribar informació, concretament, la de l’aportació dels serveis d’esports del SIGE esport, l’hem 
demanat i no l’hem tingut, però tot i això creiem que amb l’explicació que ens ha donat la 
secretària ens abstindrem en aquest punt. 
 
L’alcalde, senyor Joaquim Arnó: 
Perquè no s’ha donat? 
 
El regidor, senyor Miquel González: 
Aquest matí no estava preparada. 
 
L’alcalde, senyor Joaquim Arnó: 
Cert que ha vingut aquest matí i estàvem amb reunió de Junta de Govern i no hi ha hagut temps 
d’atendre’l. 
 
El regidor, senyor Miquel González: 
Però la informació hi és tota la setmana...   
 
L’alcalde, senyor Joaquim Arnó: 
Però en la junta de govern teníem la informació del ple i així li hem fet dir. 
 
El regidor, senyor Miquel González: 
Si, però no era informació del ple, a part de la del ple, nosaltres havíem demanat informació 
sobre la concessió del pavelló de la justificació del pagament dels 38000€ i els 50.000€ anteriors 
que així ho vàrem demanar. 
 
L’alcalde, senyor Joaquim Arnó: 
Bé tot i que hagi passat el ple te la informació a partir de demà. 

 
 

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. 
 
 
7. Aprovació de les bases generals que regiran la creació i el funcionament de les borses 
de treball per a contractacions laborals temporals i/o nomenaments d’interins/es per a 
substituir empleats públics amb dret a reserva de lloc de treball, per cobrir temporalment 
vacants o per atendre necessitats urgents, segons les necessitats de l’organització de 
l’ajuntament de Caldes d’Estrac 
 
Durant el debat, es demana per part dels grups de l’oposició, que aquest expedient quedi sobre 
la taula, ajornant-ne la seva discussió per a la següent sessió, perquè els hi manquen les bases 
en qüestió.  
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INTERVENCIONS:  
 
La portaveu d’ERC-AM, la regidora senyora Rosa Pou:  
Nosaltres no hem rebut les bases generals. 
 
El portaveu del PSC-CP, el regidor senyor Joan Baró:  
Nosaltres tampoc les han rebut. 
 
La portaveu d’ERC-AM, la regidora senyora Rosa Pou:  
Nosaltres estem a favor que es creï des del principi aquesta borsa de treball, però potser 
podríem deixar-ho pel proper ple i mirar les bases generals. 
 
L’alcalde, senyor Joaquim Arnó: 
Com vulgueu, si voleu deixar-ho pel proper ple, no hi ha cap problema.  
 
El portaveu del PSC-CP, senyor Joan Baró:  
Nosaltres també teníem apuntat a veure si es podia aplaçar, per tenir temps suficient per veure 
la documentació. 
 
L’alcalde, senyor Joaquim Arnó: 
No hi ha cap mena de problema, tot i que si s’aprovessin ara, es posarien a informació pública i 
si hi hagués alguna al·legació es podrien rectificar en el ple de gener, però sense cap problema 
es deixa damunt de la taula i la deixem pel proper ple de gener. 
 
VOTACIONS: 
L’acord és aprovat per unanimitat dels 11 regidors/es dels grups polítics de CiU, ERC-AM i PSC-
CP. 
 
En base al resultat de la votació sobre la petició no hi ha lloc a votar la proposta d'acord, de 
conformitat amb l’art.115 del ROM, en concordança amb l’art.92.1 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. 
 
 
8. Aprovació de la destrucció de tretze revòlvers en desús dipositats en l’armer de la 
policia local de Caldes d’Estrac. 
 
L’Ajuntament disposa d’un armer sota la responsabilitat del cap del cos de la policia local, ubicat 
en les dependències de la policia, on cada agent diposita l’arma reglamentària en acabar el 
servei. També s’hi dipositen les armes que estan retirades o no assignades i les que cal reparar 
o verificar.  
 
El cap del cos de la policia local de Caldes d’Estrac informa que en l’armer es troben dipositades, 
en desús, un total de 13 armes curtes de foc (revòlvers). 
 
Que no està previst que en el futur siguin adjudicades a cap agent, donat que aquest tipus 
d’armes (revòlvers), des de fa molts anys que ja no s’adjudiquen com armes reglamentàries de 
dotació als membres de les forces i cossos de seguretat, per aquest motiu  no és possible la 
seva venda. 
 
Vist l’informe del cap de la policia de Caldes d’Estrac emès en data 31 d’agost de 2015. 
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Vist l‘art.8 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals. 
Vist l’art.19 i ss. del Decret 219/1996, de 12 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'armament 

de les policies locals. 

 
S’ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la destrucció, com a mesura de seguretat, de tretze revòlvers dipositats en 
l’armer de la policia local de Caldes d’Estrac, que es troben en desús des de fa molts anys, que 
no s’adjudiquen com armes reglamentàries de dotació als membres de les forces i cossos de 
seguretat, ni és possible la seva venda. 
 

 
 
Segon.- Lliurar aquestes armes a la Intervenció d’Armes de la Guàrdia Civil. 
 
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord a la Guàrdia Civil i a l’inspector en cap de la policia local de 
Caldes d’Estrac.  
 
 
VOTACIONS: 

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

CP. 

9. Aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci de Viles Termals de Catalunya 
 
Atès que amb motiu de l’entrada en vigor, el 31 de desembre de 2013, de la Llei 27/2013, de 27 
de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local (en endavant LRSAL), 
s'observa que en el seu articulat es troben diverses disposicions que, mitjançant la modificació 
dels corresponents preceptes de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim 
local (en endavant LRBRL) i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, afecten els consorcis. 
 
Atès que la 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 
Procediment Administratiu Comú, mitjançant la qual s’introdueixen modificacions en el règim 
jurídic dels consorcis. 
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Atès que la Disposició transitòria sisena de la LRSAL, estableix que els consorcis ja creats en el 
moment de l’entrada en vigor de la Llei, hauran d’adaptar els seus estatuts en el termini d’un any. 
 
Atès que els articles 12 a 14 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector 
Públic i d’altres mesures de reforma administrativa, regulen el dret de separació, dissolució i 
liquidació dels consorcis i que, d’acord amb el seu article 16, els consorcis ja creats a l’entrada 
en vigor de la llei hauran d’adaptar els seus estatuts a aquestes previsions en el termini de 6 
mesos. 
 
Atenent a l’article 12.I dels estatuts que atribueix a Junta de Govern la competència per a 
l’aprovació de la modificació dels Estatuts, aquesta Presidència proposa l’adopció dels següents:  
 
 
ES PROPOSA 
  
Primer.- Aprovar inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci de Viles Termals de 
Catalunya, acordada per la Junta de Govern d’aquest Consorci en sessió plenària d’11 de 
novembre de 2015, d’acord amb la redacció donada en el text que s’adjunta. Aquesta aprovació 
suposa l’inici de la tramitació per part de cadascun dels membres consorciats, als efectes de 
recavar les corresponents autoritzacions per procedir a l’aprovació definitiva d’aquesta 
modificació. 
 
Article 1 Constitució del Consorci 
El Consorci es constitueix a l'empara de l’establert en els articles 87 de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local; els articles 269 i ss. del Text refós la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril; els 
arts. 113 a 115 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les 
administracions públiques de Catalunya; i els articles 312 i ss. del Reglament d'Obres, Activitats i 
Serveis dels Ens Locals, aprovat per Decret 179/1995 de 13 de juny. 
 
Article 5 Adscripció 
En compliment del mandat de la disposició final segona de LRSAL, per la qual s’inclou una nova 
disposició addicional, la vintena punt 1, de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, l’Administració pública a la qual 
resta adscrit el Consorci de Viles Termals de Catalunya, és l’Ajuntament de Caldes d’Estrac. 
 
Article 6 Règim de contractació 
La contractació del Consorci s’ajustarà als criteris i regles del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic 
(TRLCSP), amb les següents peculiaritats: 
 
a) La Junta de Govern serà l’òrgan de contractació del Consorci, d’acord amb el que disposa 
l’article 51 del TRLCSP. 
Podrà adjudicar directament els contractes menors, complint les normes que estableix l’article 
111 del TRLCSP. 
b) Les funcions d’intervenció i d’assessorament jurídic correspondran a l’interventor i al secretari 
del Consorci. Per raons excepcionals d’urgència que haurien de constar expressament 
esmentades en l’expedient, l’òrgan de contractació podrà acordar substituir la fiscalització 
prèvia per un informe posterior en casos singulars. 
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Article 7 Recursos Econòmics 
Els mitjans que el Consorci disposarà pel compliment de les funcions que se li encomanin seran 
els següents: 
a) Les aportacions dels municipis signants, d’acord amb les seves previsions pressupostàries. 
b) Les subvencions públiques o privades que es concedeixin per al compliment de les finalitats 
del Consorci, així com les herències, llegats o donacions a favor del Consorci. 
c) El producte de les rendes, drets i beneficis dimanants de la gestió i explotació dels bens 
gestionats pel Consorci. 
d) Qualsevol altre recurs que la Llei permeti. 
 
Les entitats membres podran adscriure al Consorci béns de domini públic o patrimonials per a 
la consecució de les finalitats consorciats. Els esmentats béns conservaran la qualificació 
originària (article 321.1 del ROAS). 
 
Les quotes anuals de les entitats públiques consorciades per al finançament de les despeses 
de funcionament del Consorci seran les següents: 
 

MUNICIPIS QUOTES 

Fins a  5.000 habitants 1.000,00€ 

De 5.000 fins a 10.000  habitants 1.500,00€ 

Més de 10.000 habitants 2.000,00€ 

 
Les quotes anuals de les entitats privades consorciades per al finançament de les despeses de 
funcionament del Consorci seran de 500,00€. 
 
D’acord amb els criteris establerts a l’apartat anterior, la Junta de Govern del Consorci fixarà, 
cada any, l’aportació econòmica que pertoca a cada membre, en l’aprovació del pressupost. 
 
Article 8 Incorporació d’un nou membre consorciat 
La incorporació de nous membres del Consorci interessats en col·laborar en el seu objecte i 
finalitats requerirà: 

1. Sol·licitud formal per part del membre interessat, dirigida al president del Consorci. 
2. Informe de la presidència on es valori la candidatura segons els aspectes prefixats per la 

Junta de Govern. 
3. Exposició de l’informe davant la Junta de Govern. 
4. Votació de la Junta de Govern, que caldrà el vot de la majoria qualificada de dos terços. 
5. El membre interessat ha d’aprovar i publicar els Estatuts del Consorci,  de conformitat 

amb el procediment fixat en l’art. 115 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya. 

 
Article 10 Causes i procediment per a l’exercici del dret de separació d’un consorci. 
1. Els membres del consorci podran separar-se'n en qualsevol moment sempre que no s'hagi 
assenyalat terme per a la durada del consorci. 
Quan un municipi deixi de prestar un servei, d'acord amb el que preveu la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, i aquest servei sigui un dels 
prestats pel Consorci a què pertany, el municipi podrà separar-se'n. 
2. El dret de separació s'ha d'exercir mitjançant escrit notificat al màxim òrgan de govern del 
consorci. En l'escrit s'ha de fer constar l'incompliment que motiva la separació, la formulació de 
requeriment previ del seu compliment i el transcurs del termini atorgat per complir després del 
requeriment. 
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Article 11  Efectes de l'exercici del dret de separació d'un consorci. 
1. L'exercici del dret de separació produirà la dissolució del consorci llevat que la resta dels seus 
membres acordin la seva continuïtat i segueixin romanent en el consorci, almenys, dues 
administracions, o dues entitats o organismes públics vinculats o dependents de més d'una 
Administració. 
2. Quan l'exercici del dret de separació no comporti la dissolució del consorci s'aplicaran les 
següents regles: 
a) Es calcula la quota de separació que li correspongui a qui exerceixi el seu dret de separació, 
d'acord amb la participació que li hagués correspost en el saldo resultant del patrimoni net, 
d'haver tingut lloc la liquidació, tenint en compte que el criteri de repartiment serà el que disposen 
els Estatuts. 
A falta de previsió estatutària, es considerarà quota de separació la que li hauria correspost a la 
liquidació. En defecte de determinació de la quota de liquidació s'han de tenir en compte, tant el 
percentatge de les aportacions que hagi efectuat qui exerceix el dret de separació al fons 
patrimonial del consorci, com el finançament concedit cada any. Si el membre del consorci que 
se separa no ha realitzat aportacions per no estar obligat a això, el criteri de repartiment serà la 
participació en els ingressos que, si s'escau, hagi rebut durant el temps que ha pertangut al 
consorci. 
S'ha d'acordar pel consorci la forma i condicions en què tindrà lloc el pagament de la quota de 
separació, en el supòsit en què aquesta resulti positiva, així com la forma i condicions del 
pagament del deute que correspongui a qui exerceix el dret de separació si la quota és negativa. 
L'efectiva separació del consorci es produirà una vegada determinada la quota de separació, en 
el supòsit en què aquesta resulti positiva, o un cop s'hagi pagat el deute, si la quota és negativa. 
b) Si el consorci estigués adscrit, d'acord amb el que preveu la Llei, a l'Administració que ha 
exercit el dret de separació, l'ha d'acordar el consorci a qui, de les altres administracions o 
entitats o organismes públics vinculats o dependents de una Administració que romanen en el 
consorci, s'adscriu en aplicació dels criteris establerts en la Llei. 
 
Article 18 Personal al servei del Consorci 
En compliment del mandat de la disposició final segona de LRSAL, per la qual s’inclou una nova 
disposició addicional, la vintena punt 5, de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, el personal al servei del 
Consorci, pot ser funcionari o laboral procedent exclusivament d'una reassignació de llocs de 
treball de les administracions participants, el seu règim jurídic serà el de l'Administració pública 
d'adscripció, en aquest cas de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, i les seves retribucions en cap 
cas podran superar les establertes per a llocs de treball equivalents a aquella. 
 
Article 19 Secretaria, Intervenció i Tresoreria 
El Consorci estarà assistit per una Secretaria, una Intervenció i una Tresoreria. 
 
La secretaria, la intervenció i la tresoreria seran ocupades per les que ho siguin de 
l’Administració a la qual el Consorci resti adscrit. 
 
La secretaria assistirà amb veu però sense vot a les reunions de la Junta de Govern i aixecarà 
les actes corresponents. Així mateix, la intervenció i la tresoreria podran assistir a les sessions 
dels dits òrgans amb veu però sense vot. 
 
Article 20 Comptabilitat 
1. El consorci resta subjecte al règim de pressupost, comptabilitat i control de l'Administració 
Pública a la qual estigui adscrit, sens perjudici de la seva subjecció al que preveu la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril. 
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2. A l'efecte de determinar el finançament per part de les administracions consorciades, es 
tindran en compte tant els compromisos estatutaris o convencionals existents com el 
finançament real, mitjançant l'anàlisi dels desemborsaments efectius de totes les aportacions 
realitzades. 
3. En tot cas, es durà a terme una auditoria dels comptes anuals que serà responsabilitat de 
l'òrgan de control de l'Administració a la qual s'hagi adscrit el consorci. 
4. El consorci ha de formar part dels pressupostos i s’ha d’incloure en el compte general de 
l'Administració Pública d'adscripció. 
5. El consorci es regirà per les normes patrimonials de l'Administració pública a la qual estigui 
adscrit. 
 
Article 22. Liquidació del consorci. 
1. La dissolució del consorci produeix la seva liquidació i extinció. En tot cas serà causa de 
dissolució que els fins estatutaris del consorci hagin estat complerts. 
2. El màxim òrgan de govern del consorci en adoptar l'acord de dissolució nomenarà un 
liquidador. A falta d'acord, el liquidador serà l'administrador del consorci. 
3. El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspongui a cada membre del consorci de 
conformitat amb el que preveuen els estatuts. Si no estigués previst en els estatuts, es calcularà 
l'esmentada quota d'acord amb la participació que li correspongui en el saldo resultant del 
patrimoni net després de la liquidació, tenint en compte que el criteri de repartiment serà el que 
disposen els Estatuts. 
A falta de previsió estatutària, es tindran en compte tant el percentatge de les aportacions que 
hagi efectuat cada membre del consorci al fons patrimonial d'aquest, com el finançament 
concedit cada any. Si algun dels membres del consorci no ha realitzat aportacions per no estar 
obligat a això, el criteri de repartiment serà la participació en els ingressos que, si s'escau, hagi 
rebut durant el temps que ha pertangut al consorci. 
4. S'ha d'acordar pel consorci la forma i condicions en què tindrà lloc el pagament de la quota de 
liquidació en el supòsit en què aquesta resulti positiva. 
5. Les entitats consorciades poden acordar, amb la majoria que s'estableixi en els estatuts, o 
manca de previsió estatutària per unanimitat, la cessió global d'actius i passius a una altra entitat 
jurídicament adequada amb la finalitat de mantenir la continuïtat de l'activitat i assolir els 
objectius del consorci que es liquida. 
 
 
Segon.- Donar trasllat de l’acord a tots els membres consorciats per a la seva aprovació, d'acord 
amb l’establert a l’article 115.1.c de la Llei 26/2014, de 3 d’agost.  
 
Tercer.- Sotmetre aquest acord a informació pública i audiència als interessats pel termini de 
trenta dies, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 115.1.b de la Llei 26/2014, de 3 
d’agost, en relació als articles 160.1 i 313.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, als efectes de 
formular, en el seu cas, les al·legacions i les esmenes corresponents, amb el benentès que si no 
se’n presenten, es donarà per aprovat definitivament l’acord un cop transcorregut l’esmentat 
termini.  
 
Quart.- Formular encàrrec a l’Ajuntament de Caldes d’Estrac per tal que, actuant en nom i 
representació d’aquesta entitat, procedeixi a la publicació dels corresponents anuncis 
d’aprovació inicial i definitiva, formuli el tràmit d’audiència als interessats, així com procedeixi a la 
publicació íntegra el text de la modificació dels Estatuts, definitivament aprovada en el Butlletí 
Oficial de la Província als efectes que preveu l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local. 
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Cinquè.- Facultar al president d’aquest Consorci per a la signatura de quants documents siguin 
necessaris per a la completa execució de l’acord.  
 
 
INTERVENCIONS:  
 
La portaveu d’ERC-AM, la regidora senyora Rosa Pou: 
Ens preocupa aquest matís, que estigui adscrita al nostra ajuntament, vol dir que això pot tenir 
alguna repercussió econòmica en el cas de que hi hagin pèrdues. 
 
L’Alcalde, senyor Joaquim Arnó:  
No, bé al igual que tot consorcis que formen part d’adscripcions, es regeixen per les normes de 
l’administració local, per tant, no pot tenir pèrdues i si en tenen les assumeixen els ens 
consorciats que la causen, simplement és un tema que en algun lloc ha d’estar adscrit, però bé 
aquest consorci des de els anys que porta no ha tingut mai cap pèrdua.  
 
El portaveu del PSC-CP, el regidor senyor Joan Baró:  
Nosaltres voldríem fer una pregunta, quina relació hi ha d’aquest consorci amb el consorci de 
promoció turística del Penedès? 
 
Secretaria:  
És un problema del copiar i enganxar. 
 
L’Alcalde, senyor Joaquim Arnó:  
Explicarem que la  Secretària que ens acompanya formava part del Consell Comarcal  del 

Penedès i també es la secretaria de les Viles termals de Catalunya, la presidència aporta el 

personal necessari pel funcionament del consorci, bona part de les modificacions s’han fet amb 

el seu assessorament, per tant és possible que utilitzant frases fetes del consorci, se’ns hagin 

colat. 

El portaveu del PSC-CP, el regidor senyor Joan Baró:  
Bé només era per saber si hi havia alguna vinculació directa. Val això és en l’article 18. 
 Un cop aclarida aquesta qüestió, també ens abstindrem 
 

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. Aprovació de les tarifes del servei municipal d’aigua potable de Caldes d’Estrac 
proposats per la societat concessionària Sorea, Sociedad Regional de Abastecimiento de 
Aguas, SAU. 
 
Sorea, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SAU, concessionària del servei 
municipal de clavegueram des del 21 de febrer de 2013, ha presentat el 14 d’octubre de 2015 
amb el núm.3167 del RE, la Memòria i  l’Estudi econòmic la Memòria i l’Estudi econòmic per a la 
determinació de les tarifes del servei de subministrament d’aigua potable a Caldes d’Estrac. 
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El darrer estudi complet per a la revisió de les tarifes del servei es va realitzar el maig de 2013, 
essent autoritzades per la Comissió de Preus de Catalunya en la sessió de 3 d’octubre de 2013. 
 
Degut a la repercussió de la Taxa per aprofitaments especials, així com a la repercussió de les 
inversions realitzades per l’Ajuntament i finançades a través del concessionari, es fa necessari 
procedir a una revisió de les tarifes del servei a fi d’assolir l’equilibri de la concessió, adjuntant 
l’estudi econòmic redactat a l’efecte.  
 
La tarifa mitjana resultant de l’estudi és de 2,0926€/m3 i resulta de dividir la totalitat de despeses 
previstes a realitzar en la prestació del servei, que són de 428.989€/any, pel cabal previst a 
facturar durant el període de l’estudi i que és de 205.000 m3/any, resultant un increment de la 
tarifa mitjana del 3,00%.  
 
De conformitat amb la previsió continguda en el Decret 149/1988, de 28 d'abril, sobre el règim 
procedimental dels preus autoritzats i comunicats, per a la implantació i modificació de tarifes 
dels serveis de competència local, subjectes al règim d'autorització prèvia. 
 
S’ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la memòria i estudi econòmic, presentada per SOREA, per a la 
determinació de la tarifa de subministrament d’aigua potable a Caldes d’Estrac, amb un 
increment real sobre les vigents a data de 4 d’octubre de 2013 de: 
 

                 2,0926€/m3 - 2,0316€/m3 =     0,0610€/m3 (3,00%) 
 

Segon.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals 
durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de 
l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 

Durant el període d’exposició pública, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en els 
termes previstos a l’article 18 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova 
el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, podran examinar l’expedient i presentar-
hi les reclamacions que estimin oportunes. 

Tercer.- Remetre còpia de dita memòria i estudi a la Comissió de Preus de Catalunya, per a 
l’aprovació per aquesta entitat. Si l’acord de la Comissió de Preus no modifica en res les tarifes, 
o transcorregut el període d’exposició pública no s’han presentat reclamacions aquestes 
s’entendran definitivament aprovades. 

Quart.- Traslladar aquest acord a l’empresa Sorea SA., com a concessionari del contracte de 
gestió del servei públic municipal d'abastament d'aigua potable. 

INTERVENCIONS:  
 
La portaveu d’ERC-AM, la regidora senyora Rosa Pou:  
Si podem donar resposta dels dos punts del 10 i 11, doncs tots dos estant vinculats.  
 
L’Alcalde, senyor Joaquim Arnó  
Llegim el següent punt. 
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11. Aprovació de les tarifes del servei municipal de clavegueram de Caldes d’Estrac 
proposats per la societat concessionària Sorea, Sociedad Regional de Abastecimiento de 
Aguas, SAU. 
 
Sorea, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SAU, concessionària del servei 
municipal de clavegueram des del 21 de febrer de 2013, ha presentat el 14 d’octubre de 2015 
amb el núm.3168 del RE, la Memòria i  l’Estudi econòmic per a la determinació de les tarifes del 
servei de clavegueram en el que informa del extrems següents:  
 
 

 Que les tarifes vigents s’apliquen des de l’inici de l’actual concessió.    
 Que els consums actuals són clarament inferiors als previstos per a l’inici de la concessió. 
 Que darrerament, s’ha procedit a la renovació de la xarxa del camí nou que ha suposat 

una inversió de 34.053,71€. 
 Que les despeses directes d’explotació han disminuït un 3,77% respecte l’any 2013, però 

la disminució de cabals a facturar i el finançament de l’obra del camí nou suposa un 
increment sobres les tarifes vigents del 13,48%. 

 Que Sorea, a fi de no gravar les tarifes de clavegueram a l’abonat, proposa un increment 
periodificat en dos anys de manera que pel 2016 suposaria un 7% i per l’any 2017 el 
6,48% restant, si no hi ha cap despesa addicional que fes necessària la seva modificació.  

 
 
Demana pels motius exposats es fa necessari l’increment de les tarifes vigents per tal d’assolir 
l’equilibri econòmic del servei. 
 
 
S’ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la memòria i estudi econòmic, presentada per SOREA, per a la 
determinació de la tarifa de clavegueram a Caldes d’Estrac, amb un increment real sobre les 
vigents a data de 21 d’octubre de 2013 de: 
 
 
 
ANY 2016   

 Vigent Sol·licitat 

Data d’aplicació 21 de febrer de 2013 1 de gener de 2016 

   

Quota fixa de servei 3,50 €/uc/mes 3,65 €/uc/mes 

   

Preu del consum   

Fins a 6 m3/uc/mes 0,0500 €/m3 0,0500 €/m3 

De 6 a 10 m3/uc/mes 0,1000 €/m3 0,1000 €/m3 

De 10 a 18 m3/uc/mes 0,1500 €/m3 0,1500 €/m3 

Excessos de 18 m3/uc/mes 0,2100 €/m3 0,2100 €/m3 

Tarifa d’Inversió - 0,0223 €/m3 
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ANY 2017   

 Vigent Sol·licitat 

Data d’aplicació 21 de febrer de 2013 1 de gener de 2017 

   

Quota fixa de servei 3,50 €/uc/mes 3,82 €/uc/mes 

ANY 2017 Vigent Sol·licitat 

Data d’aplicació 21 de febrer de 2013 1 de gener de 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Preu del consum   

Fins a 6 m3/uc/mes 0,0500 €/m3 0,0546 €/m3 

De 6 a 10 m3/uc/mes 0,1000 €/m3 0,1091 €/m3 

De 10 a 18 m3/uc/mes 0,1500 €/m3 0,1637 €/m3 

Excessos de 18 m3/uc/mes 0,2100 €/m3 0,2292 €/m3 

Tarifa d’Inversió - 0,0223 €/m3 

 
 
Segon.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals 
durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de 
l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Durant el període d’exposició pública, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en els 
termes previstos a l’article 18 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova 
el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, podran examinar l’expedient i presentar-
hi les reclamacions que estimin oportunes. 
 
Tercer.- Traslladar aquest acord a l’empresa Sorea SA, com a concessionari del contracte de 
gestió del servei públic municipal d'abastament d'aigua potable. 
 
INTERVENCIONS:  
 
La portaveu d’ERC-AM, la regidora senyora Rosa Pou:  
Nosaltres no podem estar d’acord amb la puja ni de l’aigua ni del clavegueram, sabem que en el 
cas de l’aigua encara que hi votem en contra la comissió de preus de Catalunya, segurament ho 
acabarà aprovant, com ja ens vàreu comentar en la comissió informativa, però no estem d’acord 
tampoc en el cas del clavegueram, que ja vàrem dir en la comissió informativa, pensem que les 
inversions que es realitzen s’haurien de buscar altres fórmules perquè no totes repercutissin en 
el contribuent, ja que el meu company Òscar va estar a la reunió i com som un equip, pot 
argumentar una mica més el perquè de la nostra decisió. 
 
El regidor senyor Òscar Baró:  
Degut a les pujades dels darrers anys que, en percentatge, són enormes, pensem i degut a la 
part que provoca la necessitat del finançament de certes obres englobades dintre, que ho tingui 
que pagar l’usuari amb integritat, trobem que el pressupost s’ha de fer càrrec d’una part 
d’aquestes inversions i s’ha de mirar d’encabir dins el pressupost de l’any que ve, per fer-se’n 
càrrec al menys de gran part, bàsicament és això. També, a la fórmula proposada per Sorea per 
fer en dos anys englobades dins del clavegueram d’un  7% un any un 7% el següent, trobem que 
és per deixar per més endavant problemes actuals que també s’aniran acumulant, s’ha d’assumir 
que hi ha hagut certes pujades, que no poden ser assumibles per la gent i que s’han d’encabir 
dins el pressupost en partides pressupostàries dedicades per això, bàsicament, aquests serien 
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els arguments. Amb el tema de l’aigua aniria una mica pel mateix un 3% no sembla molt però si 
quan mires l’historial i que la comissió de preus ho acabarà aprovant, volem mostrar la nostra 
disconformitat. 
 
El portaveu del PSC-CP, el regidor senyor Joan Baró:  
En relació al que deia el meu company que el 3% no és molt, però en aquest moments hi ha 
moltes famílies que encara que sigui un 1% és summament important donada la situació 
econòmica que estem vivint.  
En el tema del clavegueram també ens crida l’atenció aquesta pujada, per tant ni amb un ni a 
l’altre podem estar-hi a favor. Sobre tot en el punt que Sorea diu a fi de bé de no gravar les 
tarifes proposa a l’abonat un 7% ara i un 6,48% després, no creiem que sigui un augment que 
tinguem que fer en el ciutadà, votem en contra. 
 
L’alcalde, senyor Joaquim Arnó: 
Torno a explicar el que els hi va dir en el 2007 quan aquest govern entra a l’Ajuntament de 
Caldes, es va proposar que les obres públiques, no les finançaria directament l’usuari afectat, és 
a dir, el resident del carrer, en el qual se li estant fent les obres, recordem obres com el camí Ral,  
el Callao, Santa Teresa, en que es van aplicar contribucions especials per finançar tota l’obra 
En el 2008, es  va elaborar un pla  director, on es va veure la situació del clavegueram i la xarxa 
d’aigua que teníem, entre altres xarxes i la d’enllumenat, vam veure que en poc temps s’haurien 
de substituir molts trams, no pas en les parts més ostentoses del municipi, que són obres noves, 
sinó on les famílies de més edat hi vivien, com el casc antic, l’acord en aquells governs i  que 
s’ha vingut aplicant fins ara, va ser  no aplicar directament a les famílies quan se’ls substituís tant 
el tram de clavegueram com de xarxa d’aigua, com pot ser el cas de la Isla, el camí nou o el 
carrer de la Mercè, sinó aplicar-ho amb tarifa, si al final ho acabem pagant tots igual o pugem 
l’IBI  o deixem de fer altres coses per pagar les obres, ningú en les pagarà.   
Per tant vam prendre la determinació d’aplicar-ho amb tarifa,  perquè el que més consumeix, per 
tant el que més té  més paga, perquè el que més te més pagarà, el que té jardí, consumeix més i 
pagarà més. 
 
Del maresme som el municipi que tenim la quota inicial més baixa, és de les més barates que hi 
ha; per exemple, fins els 6 metres cúbics trimestrals:16cms/ m3, a Arenys de Munt 43cms/m3, a 
Sant Andreu de Llavaneres 45cms/m3, a Sant Vicenç de Montalt 18,06cms/m3, Arenys de Mar 
26,60cms/m3, Canet de Mar 36cms/m3, Sant Pol que és el que més s’assembla 16,16cms/m3 i, 
nosaltres 16,67 cm/m3. A banda de tenir tarifes socials, és a dir, aquell que no pot pagar l’aigua 
se li bonifica i s’inclou dintre de la resta d’usuaris, doncs bé vam prendre aquesta determinació i 
no era la primera vegada que es feia ja que heretàvem una inversió important, que eren les 
obres de la ATLL, és a dir les obres de xarxa en alta que es varen realitzar l’any 2000 i que varen 
provocar, precisament, l’increment d’anys de contracte, és a dir, el contracte que s’acabava l’abril 
del 2015 va quedar prorrogat 10 anys, a banda, d’incloure 194.000€ aproximadament, o 
195.000€ d’obres que era inassumible pel municipi de Caldes, per tant, una acció del govern 
socialista, i que nosaltres estem repetint.   
 
El portaveu del PSC-CP, el regidor senyor Joan Baró:  
Perdó esperava que ho digués, perquè ha tardat bastant ja m’imaginava que anava a dir algo 
sobre el govern socialista,  
 
L’alcalde, senyor Joaquim Arnó: 
Estic parlant en positiu, perquè nosaltres estem repetint allò mateix, les obres que s’han realitzat 
que són l’adequació del pou Milà i, el projecte de la Isla, que si no ho hauríem d’haver repercutit 
en tots el usuaris; el canvi de canonades que es van produir al carrer Riera, les canonades del 
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carrer del Carme ( que van rebentar), la instal·lació de la carretera de Sant Vicenç, el carrer de la 
Mercè i l’escomesa de la nau de la brigada, són les que estan imputades en la tarifa, nosaltres 
vàrem prendre aquest acord, si que hem dit que si el ple municipal, prefereix altres models de 
finançament tot és discutible, al final és arribar a un acord, aquest és l’acord que nosaltres vàrem 
arribar. I en el clavegueram hi ha imputades les obres d’inversió del camí Nou, que tots sabem 
que el camí Nou s’enfonsava i vàrem haver de canviar total clavegueram; per altra banda, si no 
ho haguéssim fet així haguéssim hagut de fer un altra cosa o haver-ho d’imputar en els veïns 
aquest és l’acord que vàrem prendre. El que està clar, com diu, sempre que hi ha hagut una 
petició de pujada, degut a l’encariment del metre cúbic de l’aigua en alta, és a dir el preu que 
genera ATLL per vendre-la als municipis no depèn de nosaltres, tots aquests increments sempre 
ens hi hem oposat, però quan ha anat a valoració de preus sempre ha estat efectiva i se’ns ha 
aplicat. Pel que fa el clavegueram, des de que tenim en concessió el clavegueram estem 
tinguem menys pèrdues de detenció preventiva de fuites, com per exemple les que vàrem tenir a 
la Riera amb cantonada amb el carrer Santa Teresa i altres que hem detectat, per tant, el servei 
aquest que es presta amb efectivitat, òbviament, el repercutim amb tarifa. Que vull dir, que si la 
tarifa de clavegueram no s’aprova evidentment i així ho vam comentar en la comissió 
informativa, en el pressupost 2016 haurem d’aplicar una partida que deixarem de fer altres 
partides per compensar aquesta disminució de la tarifa i per tant l’haurem d’aplicar en la despesa 
corrent, aplicar en despesa corrent, segons el nostre punt de vista, és reparteix per igual a 
tothom, cosa que si s’aplica amb tarifa, el que més consumeix més paga. 
Aquestes són les opcions que hem tingut sobre la taula. 
 
El portaveu del PSC-CP, el regidor senyor Joan Andreu Baró:  
Nosaltres el fet de votar en contra és per la pujada però si que seguim treballant, de fet estem 
treballant amb un tècnic que s’està dedicant a diferents pobles amb aquest tema, i el que volem 
és que un cop que tinguem aquest estudi acabat, aportar tota la informació, perquè entre tots 
puguem valorar si hi ha altres alternatives, que la pujada que tinguem que fer sigui el mínim 
possible. El que estem fent ara mateix, és valorar altres solucions, que s’han fet en altres pobles 
i evidentment, si hem de fer avui mateix aprovar si fem una pujada. 
 
L’Alcalde, senyor Joaquim Arnó: 
Avui mateix no. Perdoneu, amb tots els meus respectes, des del 20 d’octubre que vaig advertir 
que aquesta pujada existia, perquè el document que es va entregar ja es parla d’aquesta pujada, 
fins hi tot hi havia la proposta que deia, si s’ha de pujar millor tot un any perquè sinó s’acumula 
en dos anys. 
 
El portaveu del PSC-CP, el regidor senyor Joan Baró:  
El que passa es que el dossier d’informació que hem rebut, fa dues setmanes que se’ns va 
entregar. 
 
L’Alcalde, senyor Joaquim Arnó: 
Això no es excusa que no s’expliqués el 20 d’octubre. 
 
El portaveu del PSC-CP, el regidor senyor Joan Baró:  
Nosaltres li diem per l’estudi, si s’aprova una cosa i es miren diferents fórmules puguem 
col·laborar entre tots a buscar la millor alternativa per a tots. 
 
L’Alcalde, senyor Joaquim Arnó: 
Si tenen altres fórmules, seria interessant que les haguessin aportat abans, i alhora de portar-lo 
al ple haguéssim pogut variar. 
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El portaveu del PSC-CP, el regidor senyor Joan Baró: 
És que no la tinc, si l’haguessin tingut l’haguéssim aportat, sense dubte. 
 
L’Alcalde, senyor Joaquim Arnó: 
Si però estem a final d’any i  això s’ha d’aprovar pel 2016. 
Val a dir que també hi hagut temps perquè la memòria i l’estudi econòmic, per la determinació de 
les tarifes al servei del subministrament d’aigua data de l’octubre del 2015 i la proposta de Sorea. 
 
El portaveu del PSC-CP, el regidor senyor Joan Baró: 
Ha aparegut a final d’any, a l’estudi hem tingut accés la setmana passada, n’hem parlat amb 
reunions hem tingut informacions parcials, però l’estudi global, l’hem pogut estudiar tot just 
aquesta setmana passada. 
 
L’Alcalde, senyor Joaquim Arnó: 
L’estudi, amb tots el meus respectes, es el que acompanya a la proposta, quan jo vaig explicar 
tot això m’hagués demanat l’estudi, li hagués fet arribar, l’estudi ha estat disponible a serveis 
tècnics, perquè l’expedient allà estava. La comissió informativa es va convocar el dia 15 de 
desembre, per tant des del 15 de desembre tot això ha estat disponible. Jo entenc el fet de 
l’estudi de l’aigua, perquè al final se’n va a la comissió de preus i ens agradi o no s’acaba 
aprovant. Em preocupa més el clavegueram que l’haurem de repercutir en el 2016. 
 
El portaveu del PSC-CP, el regidor senyor Joan Baró: 
Pensem que una part té que venir assumida pel pressupost, una partida extraordinària, deixar de 
fer altres coses a lo millor, per no haver de fer una pujada d’un 7% aquest any i un altre 7% 
hipotecada pel 2016 acumulable pel que pugui venir després, sobretot per varies coses. Ja hem 
mostrat la nostra opinió en varies reunions, que també el finançament de determinades obres, en 
aquest cas la tarifa d’aigua, el finançament d’una durada igual al restant de la durada de la 
concessió, fa que els darrers anys de la concessió prop del 2025, haguem d’estar pagant en 
aquell any totes les obres fetes durant els anys anteriors, quan entenem que una política més 
sensata és anar fent net i anar-ho fent a certs anys, per no anar acumulant les coses amb 
aquesta fórmula, perquè al final serà una situació molt complicada d’afrontar  econòmicament, 
amb les tarifes dels  darrers anys de la concessió. 
 
L’Alcalde, senyor Joaquim Arnó: 
Això, també, ho vàrem comentar, que també hi ha un altre possibilitat, les obres que estant 
pressupostades a amortitzar amb 25 anys, les amortitzem amb 12, s’ha d’amortitzar el doble i 
llavors aquell any la puja també és el doble, jo hem pregunto si demà haguéssim de fer una 
tirada de clavegueram d’un carrer, la seva proposta seria aplicar en pressupost, aplicar en veïns 
o quina proposta seria, perquè això ens ho podem trobar demà. 
 
El portaveu del PSC-CP, el regidor senyor Joan Baró: 
En el pressupost, per suposat la nostra proposta és que hi hagi una gran part, que una part 
també és poguí contemplar i posar-ho amb tarifa també, però no amb aquest imports que ens 
estem trobant. 
 
L’Alcalde, senyor Joaquim Arnó: 
Quina proporció perquè si demà ens trobem que hem de fer un carrer, imaginem-nos que ens 
hem de gastar 34.000€ perquè rebenta una claveguera i s’ha de fer, què els diem al 
concessionari, escoltem fes-me la factura i quan tingui partida ja te la pagaré, perquè òbviament 
les partides d’inversions són minses, fem un expedient per aplicar als veïns, quina proporció 
apliques en tarifa? i quina proporció paguem? Aquesta proposta ja que es vota en contra 
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d’aquesta aplicació, ens agradaria a l’equip de govern que hem de gestionar tot això, tindre com 
a mínim un camí a seguir per no trobar-nos un altre vegada l’any vinent amb aquest problema. 
 
La portaveu d’ERC-AM, la regidora senyora Rosa Pou 
Perdó la pregunta ara és amb quina proporció nosaltres, ho sigui com ho posaríem, quina 
proporció hauríem de gravar al contribuent i quina part assumiria l’ajuntament? 
 
L’Alcalde, senyor Joaquim Arnó: 
Quina fórmula, segons la seva consideració, s’ha d’emprar per a fer front aquest tipus de 
proporcions a aplicar en tarifa i en pressupost. 
 
La portaveu d’ERC-AM, la regidora senyora Rosa Pou 
La fórmula l’Òscar ara l’ha estat explicant que una part d’aquest import... 
 
L’Alcalde, senyor Joaquim Arnó: 
Quina part? 
 
La portaveu d’ERC-AM, la regidora senyora Rosa Pou: 
Això és el que jo pregunto, quin percentatge aniria a l’ajuntament, i quin percentatge al 
contribuent. 
 
L’Alcalde, senyor Joaquim Arnó: 
Al final ho han de cobrar d’alguna manera, la proposta seva es una part al pressupost ordinari o 
extraordinari, en tot cas seria extraordinari, perquè estem parlant d’un imprevist i una part al 
contribuent directe. 
 
La portaveu d’ERC-AM, la regidora senyora Rosa Pou: 
Exacte, pensem que el que podríem fer es buscar aquesta fórmula, perquè així no gravés tant al 
contribuent. Ara, quina part ? no ho sabem, tampoc tenim ni un esborrany del 2016, per tant no 
podem contestar quina part perquè no sabem amb que comptem. 
 
L’Alcalde, senyor Joaquim Arnó: 
En el pressupost no es contemplarà el fet de que hi hagi un carrer que s’hagi d’arreglar. 
 
La portaveu d’ERC-AM, la regidora senyora Rosa Pou: 
Però imaginem que hi ha les partides extraordinàries. 
 
L’Alcalde, senyor Joaquim Arnó: 
Imaginem que és un carrer petit, exemple el carrer de l’Església, pot ser un import determinat 
molt minso però pot ser al mig de la Riera, és un pressupost molt més elevat, com que aquestes 
coses són imprevisibles, doncs, no sabem quan petarà la claveguera, i posar-nos a canviar-la 
tota, doncs home hi ha altres prioritats que he d’abordar, quan succeeix això, la seva proposta és 
dir, molt bé ens tornem a reunir i veiem quina part apliquem al pressupost i quina part apliquem 
al contribuent. 
 
La portaveu d’ERC-AM, la regidora senyora Rosa Pou: 
També s’estan modificant crèdits i canviant partides i això vull dir, no veig que sigui res molt 
diferent. 
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El regidor, senyor Òscar Baró:  
Depenent de l’historial de pujades en cada moment i després depenent de les circumstàncies, no 
es el mateix que s’hagin de fer obres en un carrer, que se n’hagin de fer a  tres o quatre a la 
vegada, en el pitjor dels extrems no assumirem en tarifa quatre obres a la vegada, que el que 
s’ha de fer per una urgència, es lògic, que en cada moment s’haurà d’estudiar.   
 
L’Alcalde, senyor Joaquim Arnó: 
Sí,  però s’ha de tenir un criteri vàlid per tot perquè seria molt injust que amb un any, com que 
resulta que ens empaiten tres carrers, un el paguen els contribuents els altres l’apliquem amb 
tarifa, llavors aquests mateixos contribuents estan pagant la tarifa de l’altre, per tant hem de tenir 
un criteri general per poder-lo aplicar, sigui de 1000€ sigui de 100.000€. 
 
La portaveu d’ERC-AM, la regidora senyora Rosa Pou: 
El tindrem el tindrem. 
 
El regidor, senyor Òscar Baró:  
Val a dir per això que el tema d’introduir obres en el clavegueram...  
 
L’Alcalde, senyor Joaquim Arnó: 
Perdó, no cal definir-ho ara. 
 
El regidor, senyor Òscar Baró:  
No, però, també l’obra del camí Nou és la primera que s’està intentant que es vol encabir en el 
clavegueram, que vol dir que no n’hi ha hagut en el passat obres similars i en aquell moment no 
es va fer, vull dir que no hi ha precedents d’això per tant no és tant obvi. 
 
L’Alcalde, senyor Joaquim Arnó: 
La concessió del clavegueram és recent, és de fa dos anys o tres, com a molt. 
 
El regidor, senyor Òscar Baró:  
S’ha de mirar cada cas i parlar-ne, el 7% per nosaltres. 
 
L’Alcalde, senyor Joaquim Arnó: 
El veí que li toqui pagar, patirà més del 7%. 
 
El regidor, senyor Òscar Baró:  
El clavegueram creiem que són coses que pot bellugar el pressupost, amb gran part el 
percentatge ja es discutirà en cada cas, ara tenint les dades que tenim, sense comptar amb el 
pressupost de l’any que ve, i del que disposem, és molt important, és fonamental. 
 
L’Alcalde, senyor Joaquim Arnó: 
Molt bé. 

El regidor, senyor Miquel González: 
Només unes petites puntualitzacions, formes de pagar les obres n´hi ha de diferents, ja li vam 
comentar que si l’economia de l’Ajuntament, tal com deia vostè anava tant bé i anava a tancar el 
2015 en positiu com ha comentat fa quinze minuts, pues això portarà un romanent de tresoreria 
que es pot guardar per qualsevol urgència com aquesta i, per tant, no fa falta pagar un increment 
del rebut de l’aigua amb una obra, quan hi ha un romanent positiu, que li vàrem preguntar a  la 
secretaria està en 800.000€, per tant nosaltres creiem que una part d’aquest romanent de 
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tresoreria, seria per pagar aquesta obra, no perjudicaria a cap veí ni perjudicaria cap rebut del 7 i 
del 6%.  
En relació de l’estudi que ha comentat el meu company, nosaltres estem a l’oposició i per tant, 
no tenim que estar dient quin percentatge. El govern presenta una proposta d’augment  d’un 
15% amb la claveguera i un 3% amb l’estudi de l’aigua i, per tant, el nostre vot es contrari a 
aquest augment, es pot pagar aquesta obra d’un altra forma, d’una altra manera. Hi ha altres 
formes de gestionar l’aigua que pensem que poden ser més econòmiques i millors quan tinguem 
l’informe fet el podrem presentar. 
 
L’Alcalde, senyor Joaquim Arnó: 
En què quedem... si estan a l’oposició, no tenen obligació de fer informes, però en canvi si...  
 
El regidor, senyor Miquel González: 
Podem presentar el dia que vulguem. 
L’Alcalde, senyor Joaquim Arnó: 
Ja li vaig comentar a la comissió informativa, el fet del romanent de tresoreria, em penso que té 
una certa, permetin que ho qualifiqui de demagògia, el fet de dir que es pot utilitzar romanent de 
tresoreria quan sabem perfectament que el romanent de tresoreria és teòric, perquè el deute 
dels exercicis tancats a dia d’avui, de deutors a dia d’avui d’exercicis tancats, estem parlant 
anteriors al 2015 és d’1.535.757,59€, això són la morositat que arrossega aquest ajuntament, el 
romanent de tresoreria per la gent que ens escolti, es allò que tindríem a la caixa i, per tant, tots 
si paguéssim tot el que devem i cobréssim tot el que sens deu, per tant si realment cobréssim tot 
el que se’ns deu, si que tindríem 800.000 i pico o un milió no ser exactament el que tindríem, 
però ara en aquests moments, no el tenim hi ha molt de deutor, i aquest deutor fa que aquest 
romanent sigui teòric, per tant utilitzar, encabir, una factura en un romanent teòric és una 
imprudència i així li vaig comentar, i nosaltres no ho farem de tirar per aquí, perquè insisteixo els 
números acaben bé una vegada es cobri tot. Una de dues, o en el pressupost posem una 
dotació per insolvències que només un sol establiment ja genera 160.000€ cada any, o bé, tenim 
aquest majors ingressos que acabem tenint cada any, que serveixen precisament, per sufragar 
els deutes dels que no ens paguen, de mica en mica es van recollint i es va pagant, la 
Generalitat té deutes, les administracions tenen deutes i sabem, com està el país i, no es cobra. 
Per tant, és una imprudència i una temeritat d’utilitzar el romanent de tresoreria per pagar aquest 
tipus d’obres, perquè si ho fessin tant sovint per això hem de buscar un mètode que ens sentim 
còmodes, una part pagar en romanent i l’altra amb la tarifa del veí, l’altra en el pressupost 
ordinari, en fi, hem de tenir un criteri comú, i estic d’acord que l’hem de trobar-lo, perquè al final 
tots som veïns i ho paguem tots a la mateixa caixa, hem de buscar-ne un que sigui factible i 
assumible per a tots plegats, no val doncs agafem el romanent de tresoreria, “ home“ no. 
 
El regidor, senyor Miquel González: 
Una cosa, si salta una cosa i s’ha de fer una claveguera i és urgent el més normal és fer servir el 
romanent de tresoreria, segurament que no és bona, però fa cinc minuts ha dit que acabaríem en 
positiu, si ens hem de gastar 150.000€...    
 
L’Alcalde, senyor Joaquim Arnó: 
Si, senyor González, si m’hagués escoltat, li he dit que per no endarrerir la facturació i els tràmits 
de les facturacions, el ministeri ens exigeix un pagament a trenta dies i per tant hem de complir 
com a mínim que les factures es puguin tramitar, però que al final aquest romanent et queda 
recuperat amb el balanç de l’exercici, per tant en cap cas utilitzarem romanent de tresoreria per 
menjant-se pressupost, el fet d’utilitzar-lo per menjar-nos una inversió, vol dir que aquesta 
inversió no tornarà a ser recuperada per ingressos ordinaris. Estic d’acord que si anéssim 
cobrant tot això i tinguessin un romanent d’aquestes característiques, probablement ens 
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asseuríem i diríem anem a asfaltar la riera que ja toca i potser hauríem de consensuar una obra 
determinada, però hem de buscar una fórmula en la qual tot aquest tipus d’inversions que surten, 
doncs les puguem assumir, perquè si no està en tarifa estarà amb l’IBI i sinó en el IAE o en algun 
element impositiu que farà que tinguem ingressos suficients que puguem assumir aquest tipus 
d’obres, creiem què és més just i, és aquest el punt de vista del govern, el fet d’aplicar-ho en 
tarifa, qui més consumeix que es qui més té pugui pagar-ho, perquè el que consumeix i no pot 
assumir-ho té les tarifes socials que se li han aplicat aquest primer  any. És un punt de vista, és 
una opinió, òbviament discutible, però tan malament no devia ser senyor González, quan el seu 
govern va utilitzar, home és veritat i encara ho estem arrossegant, per tant una part d’aquesta 
tarifa que s’apuja, és perquè estem assumint també unes obres d’inversió que el govern no va 
poder assumir, i per tant nosaltres hi estem d’acord tal i com es va fer i les estem repetint, per 
tant tat dolentes no devien ser quan ja es va aplicar a l’any 2000,  altra cosa és que en busquem 
un altre, estic d’acord ens asseurem i discutirem, en farem una i hem de consensuar-la  però no 
comencem a anar-nos  passant la pilota i el que es pretén es això, és un desgast del govern... 
perquè es fan propostes que no acaben de convèncer a ningú. No ens posarem mai d’acord. Per 
tant entenc jo que son el vots contraris i per tant no s’aprovaria. Si? 
 
El portaveu del PSC-CP, el regidor senyor Joan Baró:  
Estem en contra. 
 

L’Alcalde, senyor Joaquim Arnó: 
Per tant queda rebutjada la proposta de la puja de l’aigua i del clavegueram  
 
VOTACIONS punt 10: 
L’acord NO és aprovat davant el resultat de la votació següent: 

CiU............ 5 vots a favor 
ERC-AM...  4 vots en contra 
PSC-CP.....2 vots a contra 

 
VOTACIONS punt 11:  
L’acord NO és aprovat davant el resultat de la votació següent: 

 
CiU............ 5 vots a favor 
ERC-AM... 4 vots en contra 
PSC-CP.....2 vots a contra 

 
 
12. Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança de circulació de Caldes d’Estrac. 

L’Ordenança reguladora de la circulació del municipi de Caldes d’Estrac fou modificada per 

acord de Ple de 30 de juliol de 2007. 

 
El cap de la policia local informa sobre la necessitat de modificar alguns dels seus articles a 
l’efecte d’adaptar l’ordenança a la legislació actual per a incloure nous supòsits no contemplats 
en la mateixa, entre els quals cal destacar les corresponents a l’estacionament en les zones 
senyalitzades per a l’ús exclusiu de residents amb distintiu i/o a l’autorització corresponent, 
conegudes com a Àrees Verdes, actualitzant els tipificats dels fets denunciats així com la inclusió 
de noves conductes que també cal tipificar mitjançant la seva  regulació en l’Ordenança 
Municipal de Circulació. 
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El procediment d’aprovació de les ordenances locals n’exigeix l’aprovació inicial, la submissió a 
informació pública, la concessió d’audiència als interessats i l’aprovació definitiva amb la 
publicació posterior del text íntegre. 
Legislació aplicable 
Article 178 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, els articles 47 i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, els articles 60 i següents del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals.  

 
L’aprovació de les ordenances municipals és una competència atribuïda al Ple de la corporació 
amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 22.2.d) i 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local; 

 

 

 

S’ACORDA: 

 

Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança reguladora de la circulació del 

municipi de Caldes d’Estrac, en el sentit següent: 

 
 
CAPÍTOL II: ESTACIONAMENTS AMB LIMITACIÓ I CONTROL HORARI “ZONA BLAVA” I 
ZONES RESERVADES PER RESIDENTS “ÀREA VERDA”. 
 
Article 33 
Definició 
33.1.- Paràgraf 1 conservar el mateix que consta a l’Ordenança. 
33. 2.- Les zones reservades per residents “Àrea verda”, són espais delimitats de la via pública 
destinades a l’ús exclusiu dels vehicles amb distintiu de resident.  
En aquestes zones no es podrà estacionar mitjançant tiquet de pagament de control horari per 
tractar-se d’unes zones d’estacionament reservades pels residents amb caràcter permanent, 
advertència que s’indicarà en la senyalització vertical que les delimiti. 
 
Article 35 
Senyalització 
35.1.- Paràgraf 1 conservar el mateix que consta a l’Ordenança. 
35.2.- Les zones reservades per residents “Àrea verda”, estaran degudament senyalitzades amb 
senyals verticals i franges de color verd pintades a la calçada que les facin clarament 
identificables. 
 
Article 36 
Retirada del vehicle 
L’estacionament a les zones amb limitació i control horari “Zona Blava” així com a les zones 
reservades per residents “Àrea verda”, podrà comportar la retirada del vehicle de la via pública 
en els termes de l’article 55 de la present Ordenança. 
 
Article 37 
Infraccions 
Nova redacció 
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37.- Constituiran infraccions específiques de la modalitat d’estacionament a les zones amb 
limitació i control horari “Zona blava” les següents: 

 37.1 Manca de disc i/o comprovant horari. 

 37.2 No col·locar el comprovant horari  i/o de pagament en lloc visible. 

 37.3 Excedir límit horari indicat en el  disc i/o comprovant horari . 

 37.4 Estacionar fora de l’espai senyalitzat en zona amb control horari i/o de pagament. 

 37.5 Manca de tiquet de pagament. 

 37.6 Excedir el límit horari indicat en el tiquet de pagament. 

 37.7 Excedir el límit horari de pagament via telèfon. 
 
37 bis.- Constituiran infraccions específiques de la modalitat d’estacionament a les zones 
reservades per residents “Àrea verda” les següents: 

 37.bis.1 Estacionar el vehicle en zona senyalitzada per a l’ús exclusiu de residents sense 
el distintiu i/o l’autorització corresponent. 

 
Els vehicles que acreditin estar d’alta en l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica de 
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, així com els que disposin de l’abonament vigent corresponent, 
seran considerats a tots els efectes vehicles autoritzats per estacionar sense cap limitació a les 
Zones Blaves i Àrees Verdes del terme municipal de Caldes d’Estrac, per la seva identificació 
se’ls hi facilitarà el distintiu de resident corresponent. 
 
 
TÍTOL QUART: SANCIONS 
 
CAPÍTOL II: PROCEDIMENT SANCIONADOR 
 
Article 68 
Nova redacció 
Catàleg codificat d’infraccions  i import de les sancions 
 
Estacionaments amb limitació i control horari (Zona Blava) 
 
1 - Manca de disc i/o comprovant horari .............................................................................30,05 € 
2 - No col·locar el comprovant horari  i/o de pagament en lloc visible.................................24,04 € 
3 - Excedir límit horari indicat en el  disc i/o comprovant horari ..........................................24,04 € 
4 - Estacionar fora de l’espai senyalitzat en zona amb control horari i/o de pagament.......24,04 €  
5 - Manca de tiquet de pagament.........................................................................................30,05 € 
6  - Excedir el límit horari indicat en el tiquet de pagament..................................................24,04 € 
7 -  Excedir el límit horari de pagament SMS.......................................................................24,04 € 
 
 
Estacionament a les zones reservades per residents “Àrea verda” 
 
1- Estacionar el vehicle en zona senyalitzada per a l’ús exclusiu de residents, sense el distintiu 
i/o l’autorització corresponent..............................................................................50.00 € 
 
Per la resta d’infraccions s’aplicarà el tipificat del Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre, 
pel qual s’aprova el Reglament General de Circulació per cadascun dels tipus d’infraccions 
(lleus, greus i molt greus), segons el catàleg de sancions vigent. 
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Segon.- Sotmetre a informació pública els presents acords i el text de l’Ordenança pel termini 

mínim de trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la 

inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la província, al Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya, en un mitjà de comunicació escrita, en el tauler d’edictes i en la seu 

electrònica de l’Ajuntament. El termini d’informació pública començarà a comptar des del dia de 

la publicació de l’anunci al BOP. 

 

Tercer.- Concedir audiència, si escau, als possibles interessats a l’efecte de presentació 

d’al·legacions i reclamacions cas que estiguin clarament determinats i resultin coneguts per 

l’ajuntament. 

 

Quart.- Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini d’informació 

pública i d’audiència als interessats, l’Ordenança que ara s’aprova inicialment quedarà aprovada 

definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la publicació. 

 

 

INTERVENCIONS: 

 
La portaveu d’ERC-AM, la regidora senyora Rosa Pou: 

Nosaltres el que veiem, que entenem que ha d’estar regulat, la zona verda no pot ser que estigui 

en els llimbs, però si que abans de regular això pot ser caldria revisar el sistema d’aparcament 

de  zones verdes a Caldes, perquè hi ha zones verdes que estan buides, gent que no pot 

aparcar perquè no troba lloc quan hi ha un espai que no està ocupat, no sé, no sé si això us ho 

heu plantejat.  

 
L’Alcalde, senyor Joaquim Arnó: 
Jo penso que serien dues coses diferents, una és la tipificació i, l’altra, em penso que en vam 
parlar el dia 20, ja era prou tard i vam decidir parlar de les zones verdes en un altre ocasió, en la 
qual ens vam proposar acordar entre els tres grups municipals una regulació, saber que pintem 
de blau que pintem de blanc i si s’ha de pintar d’algun altre color doncs el pintem, però això no 
deixa que ha d’estar tipificat, això no especifica que és de color blau, que és de color blau. Penso 
que passat els nadals reprendrem les reunions, perquè no cal que el dia 1 de gener estigui amb 
vigor, sinó que es pot canviar, sempre que es vulgui, la coloració i, per tant, la qualificació dels 
carrers. 

 
La portaveu d’ERC-AM, la regidora senyora Rosa Pou: 
Nosaltres ens abstenim. 

 

El portaveu del PSC-CP, el regidor senyor Joan Baró:  

Nosaltres hi ha un punt de la proposta que estem parlant de zones verdes però fa referència a 

l’art. 17, el 32.5 i 32.6 quina relació té? 

Es proposa el punt 1er, suprimir l’apartat 7è en l’art.17, on diu que resta prohibit portar 

passatgers amb vehicles ciclomotors, entenem que si és zona verda, quina relació té això. 
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L’Alcalde, senyor Joaquim Arnó: 

No, no, lo del ciclomotor no va en aquest punt, 

 

El portaveu del PSC-CP, el regidor senyor Joan Baró: 

Això és error. 

 
L’Alcalde, senyor Joaquim Arnó: 

Sí si això és error. 

 

El portaveu del PSC-CP, el regidor senyor Joan Baró:  

Val. 

 
L’Alcalde, senyor Joaquim Arnó: 

Si, perquè a la proposta se’ns va introduir un tema de ciclomotors però com no s’havia tractat a 

la comissió informativa s’ha tret i no va a l’aprovació.   

 

El portaveu del PSC-CP, el regidor senyor Joan Baró:  

Així doncs el 32.5 també és error? 
 
L’Alcalde, senyor Joaquim Arnó: 
Si, si, tot això ho hem tret. No va a l’aprovació, perquè a la comissió informativa només es va 
parlar de zona verda. 
 
El regidor, senyor Miquel González: 
A les hores falta la proposta. 

 
L’Alcalde, senyor Joaquim Arnó: 

No, no. 
 
El portaveu del PSC-CP, el regidor senyor Joan Baró: 
Aquí hi ha l’article 32 i l’article 33. Bé, doncs nosaltres ens abstenim. 

 
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. 
 
 
13. Classificació de les ofertes i adjudicació de la concessió administrativa i patrimonial 

de l’ús privatiu i l’explotació del servei del mòdul 3 de servei – bar, de propietat municipal, 

situat a la platja de Caldes d’Estrac 

El Ple de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac en sessió celebrada el 26 de gener de 2015 va 

aprovar l’inici de l’expedient de contractació per a la concessió administrativa i patrimonial de l’ús 

privatiu i l’explotació del servei del mòdul 3 de servei – bar, de propietat municipal, situat a la 
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platja de Caldes d’Estrac. Igualment, va aprovar inicialment el plec de clàusules administratives i 

el plec de prescripcions tècniques per procediment obert i tramitació ordinària. 

L’expedient es va sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies, mitjançant l’edicte 

publicat al BOP de 9 de febrer de 2015, sense que s’hagués formulat cap reclamació ni 

suggeriment. 

Per Decret d’Alcaldia núm.124/2015 de 9 de març de 2015 es va suspendre la licitació de la 

concessió del mòdul 3 i qualsevol dels terminis per a la presentació d’ofertes, per a procedir a 

l’esmena de les errades detectades en la publicació a la seu electrònica del web municipal. 

Per Decret d’Alcaldia núm.213/2015 de 12 de maig de 2015 es va ordenar la represa de la 
licitació de la concessió del mòdul 3, atorgant el termini de 30 dies naturals a comptar des de la 
darrera publicació per tal de presentar les ofertes corresponents de conformitat al plec de 
clàusules aprovat. 
L’expedient es va sotmetre novament a informació pública, pel termini de vint dies, mitjançant 
l’edicte publicat al BOP de 28 de maig 2015, al diari “La Vanguardia” de 18 de setembre de 2015 
i al perfil del contractant, sense que s’hi hagi formulat cap reclamació ni suggeriment. 
 
En data 26 d’octubre de 2015 es va constituir la Mesa de contractació que va examinar i 
qualificar la documentació administrativa continguda en els sobres, i va declarar admesos els 
dos licitadors presentats, acordant requerir-los la documentació necessària per a confirmar 
l’acreditació de la seva solvència econòmica, alhora que es feia tramesa dels sobres presentats 
a secretaria per a avaluar els diferents criteris per a la seva classificació. 
 
Presentada la documentació requerida per part dels licitadors, la Mesa de contractació, en sessió 

de 15 de desembre de 2015, dóna a conèixer en sessió pública, d’acord amb l’informe emès per 

secretaria, el resultat de la valoració.  

Vist el que es disposa en el plec de clàusules administratives particulars. 

Vist el que disposen els articles 151, 154 i 156 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 

novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de Contractes del sector públic. 

S’ACORDA: 

Primer.- Classificar, per ordre decreixent, les proposicions presentades i que no hagin estat 

declarades desproporcionades o anormals en la tramitació administrativa per a la concessió 

administrativa, segons la puntuació obtinguda en funció dels criteris aplicats: 

Licitadors Oferta 
Econòmica 

50 Punts 

Memòria 
Explicativa 
15 Punts 

Discapacitat 
5 Punts 

Explotacions 
Similars 
30 Punts 

Puntuació 
Total 

 
Ostres, quin 
raconet, SL 
 

 
42,04 

 
15 

 
5 

 
0 

 
62,04 

 
Francisco 
Casals Romero 

 
37,31 

 
10 

 
5 

 
0 

 
52,31 
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Segon.- Aprovar l’adjudicació de la concessió administrativa i patrimonial de l’ús privatiu i de la 

explotació del servei del mòdul 3 de servei – bar, de propietat municipal, situat a la platja de 

Caldes d’Estrac, de propietat municipal, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, a 

favor de l’empresa Ostres quin raconet, SL, de conformitat amb les condicions de la seva 

proposta, amb un cànon total de 335.000,00€. 

Ostres quin raconet, SL, haurà de satisfer a l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, en el moment de la 

signatura del contracte, el cànon inicial de 120.000,00€ conjuntament, amb els 20.000,00€ de 

cànon anual, corresponent al primer any de concessió, fent efectiva la quantia total de 

140.000,00€.  

Tercer.- Condicionar l’adjudicació esmentada, en el punt anterior, al compliment dels requisits 

per part de l’adjudicatari que, dins del termini de deu dies hàbils comptadors des de la recepció 

del dit requeriment, ha de presentar la documentació justificativa següent:   

 No tenir deutes pendents amb l’Administració contractant. 
 Constituir la garantia definitiva d’import: 16.750,00€  
 Certificació negativa per descoberts a la Tresoreria General de la Seguretat Social, de 

conformitat amb l’art. 42 de l’Estatut dels Treballadors. 
 Document acreditatiu d’haver procedit al pagament de l’anunci de licitació. 
 Declaració responsable on consti la confirmació, aclariment o ampliació del compromís a 

adscriure en l’execució del contracte els mitjans personals i materials que hagi 
especificat en la seva oferta.  

 

Quart.- Advertir al licitador que de no complimentar adequadament el requeriment en el termini 

assenyalat, s'entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, i en aquest cas es demanarà la 

mateixa documentació al licitador següent, per l'ordre en què hagin quedat classificades les 

ofertes. 

Cinquè.- Comunicar al licitador que complimentat adequadament el requeriment anterior, dins el 

termini dels 15 dies hàbils següents a l’endemà de la recepció de la notificació de la present 

resolució, haurà de concórrer a formalitzar el contracte. 

Sisè.- Publicar l’adjudicació del contracte mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província i 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, així com en el Perfil de contractant de la web 
de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac. 
Setè.- Notificar el present acord als interessats als efectes escaients. 
 
INTERVENCIONS: 
La portaveu d’ERC-AM, la regidora senyora Rosa Pou: 
Nosaltres hi estem d’acord. 
 
El portaveu del PSC-CP, el regidor senyor Joan Baró: 



  
Ajuntament de Caldes d'Estrac 

37 
 

Si nosaltres una vegada hem vist tota la documentació, i hem participat a les obertures de 
sobres, veient la puntuació, està clar que hem d’estar també a favor. 
 
L’Alcalde, senyor Joaquim Arnó: 
Doncs quedaria adjudicat per unanimitat. 
 
VOTACIONS: 
L’acord és aprovat per unanimitat dels 11 regidors/es dels grups polítics de CiU, ERC-AM i PSC-
CP. 
 
 
II- PART DE CONTROL 
14. Donar compte de Decrets de la Presidència des del núm.252 a 622, excepte els 
322,323,325,326 dels quals se’n va donar compte en el Ple d’organització de 13 de juliol de 
2015.    
 
INTERVENCIONS: 
La portaveu d’ERC-AM, la regidora senyora Rosa Pou: 
A qui hem de donar comptes, això ha vingut més tard. 
 
L’Alcalde, senyor Joaquim Arnó: 
Per tant donem compte d’aquests decrets. 
 
La portaveu d’ERC-AM, la regidora senyora Rosa Pou: 
Si clar, li deixo que doni comptes. 
 
L’Alcalde, senyor Joaquim Arnó: 
Té tota la raó. 
 
Els 11 regidors/es dels grups polítics de CiU, ERC-AM i PSC-CP resten assabentats. 
 
 
15. Moció que presenten els grups polítics municipals de CiU, ERC-AM i PSC-CP de 

l’Ajuntament de Caldes d’Estrac en defensa de la rebaixa de l’IVA cultural que afecta a la 

creació, producció de proximitat i a l’accés a la cultura en l’àmbit local. 

 

Exposició de motius: 

L´1 de setembre de 2012, el Govern del partit Popular va imposar una dràstica pujada de l’impost 

sobre el valor Afegit (IVA) sobre el consum de béns i serveis culturals, amb excepció del sector 

del llibre, fixant-lo en la franja mes alta de tot Europa: el 21%. Aquesta mesura no ha tingut 

l’impacta recaptatori desitjat i ha suposat un clar cop per la creació l ‘accés de la cultura de la 

majoria de la nostra ciutadania. 

 

Per aquest motiu es va revertir aquesta decisió tant des del Congrés de Diputats com del Senat, 

presentant una Proposició de Llei i una Moció consegüent a Interpel·lació de reforma per rebaixar 

l’IVA sobre el sector de la cultura, però foren ambdues derrotades per la majoria absoluta del PP. 
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La pujada desproporcionada de L’IVA està perjudicant greument a la cultura com a sector 
d’oportunitat de creixement econòmic i també a les possibilitats d`accés a la mateixa per part de 
la ciutadania. I tot això sense que la recaptació impositiva hagi augmentat significativament, 
doncs l’escàs creixement d’aquest impost indirecte, ha quedat reabsorbit per la caiguda de les 
bases impositives i per tant dels ingressos per IRPF, societats i seguretat social, que ha suposat 
una disminució de la demanda i, conseqüentment, de la facturació en el sector cultural. 
 
En aquest sentit, la fiscalia aplicada als productes de la creació és una tremenda mostra de 
miopia per part d’aquest Govern estatal, i en concret pel seu efecte directe sobre el foment de 
nova creació cultural de proximitat i de petit format existents en moltes ciutats i pobles, i per tant 
afectant a l’economia local de molts municipis com el nostre. 
 
Les administracions locals no són alienes a aquesta problemàtica. Molt al contrari, en la seva 
funció de dinamitzadores i promotores culturals, en alguns casos amb un paper principal, són 
també directament perjudicades amb aquesta mesura. 
 
Per  tot això, una vegada constatat el caràcter absolutament contraproduent de la pujada de 
l’IVA cultural per el sector i per el conjunt de la societat, el Grups polítics Municipals de 
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac presenten per la seva consideració i acceptació pel Ple 
Municipal la Moció instant al Govern d’Espanya a : 
 

1- Rebaixar l’IVA modificant l’article 23 del Reial Decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de 
mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, procedint 
a reclassificar els béns, activitats i consum de continguts culturals (com cinema, teatre, 
circ, dansa i música), establint el seu tipus en el 5% -i mantenint el 4% per el llibre, 
premsa, revistes, i per a altres àmbits d’especial interès cultural i especialment aquelles 
que van directament adreçades al públic infantil.- 

2- Aplicar un tipus d’IVA del 4% per aquelles activitats culturals que gaudeixin del 
reconeixement d’especial interès cultural a l’efecte de mecenatge o patrocini amb 
desgravació fiscal, durant el període de vigència de la seva protecció fiscal. 

3- Proposar i defensar en el si de les institucions de la Unió Europea, l’establiment d’un IVA 
reduït per la Cultura i que estigui harmonitzat a tot el territori de la Unió, amb l’objecte 
d’assolir un autèntic espai comú europeu de protecció i promoció de la creació i el 
consum cultural. 

4- Aquesta Moció del Ple serà tramesa a les Corts Generals, al Ministeri de Cultura, al 
Parlament de Catalunya , a la conselleria de Cultura, a la Federació i Associació de 
Municipis de Catalunya i a les entitats i associacions culturals del nostre municipi. 

 

 
 
INTERVENCIONS: 
 
L’Alcalde, senyor Joaquim Arnó: 
Molt bé moltes gràcies, té la paraula la nostra Regidora de Cultura.  

Regidora de Cultura Elisabeth Segura: 
Bé, nosaltres com a grup i com a govern veiem evident que l’IVA cultural ha estat una mesura 
desproporcionada, que a més a més no ens ha tret cap balanç positiu, tot el contrari, no podem 
oblidar que la cultura és un dels nostres motors principals en la nostra societat i al nostre país. 
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Per tant, no podia ser per part nostre d’un altre manera i així donem el suport aquesta moció que 
creiem que és important. 
 
L’Alcalde, senyor Joaquim Arnó: 
Portaveu d’esquerra 
 
La portaveu d’ERC-AM, la regidora senyora Rosa Pou: 
Si nosaltres també i donem suport  
 
VOTACIONS: 
L’acord és aprovat per unanimitat dels 11 regidors/es dels grups polítics de CiU, ERC-AM i PSC-
CP. 
 
 
16. Moció que presenten els grups polítics municipals de CiU, ERC-AM i PSC-CP de 
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac amb motiu del dia internacional contra la violència de 
gènere 25 de novembre de 2015. 
 
Es demana per part dels grups de l’oposició, que aquesta moció quedi sobre la taula, ajornant-ne 
la seva discussió per a la següent sessió. 
  
VOTACIONS: 
L’acord és aprovat per unanimitat dels 11 regidors/es dels grups polítics de CiU, ERC-AM i PSC-
CP. 
 
En base al resultat de la votació sobre la petició no hi ha lloc a votar la moció, de conformitat 
amb l’art.115 del ROM, en concordança amb l’art.92.1 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. 
 
 
17. Moció que presenten els grups polítics municipals de CiU, ERC-AM i PSC-CP de 
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac com a suport a la creació de la prestació “Garantia + 55”, 
proposta impulsada per la UGT de Catalunya. 
 
Atès el context de massiva desocupac ió en que ens trobem on el 19,6% de la població activa 

major de 55 anys es troba a l'atur, amb escasses perspectives de recuperació d'una activitat 

laboral amb garanties després de perdre el lloc de treball, amb menys capacitat per a 

modificar les seves trajectories laborals i empentats a un retir avan9at del mercat de treball , 

és essencial que hi hagi una major vinculació entre les polítiques d'ocupació i les de protecció 

per desocupació. 

 

Donat que el col·lectiu de persones desocupades de més de 55 anys és més vulnerable a 

caure a l'atur de molt llarga durada, composen el 54,2% del total d'atur de molt llarga durada, 

és evident que en poc temps gran part d'aquest col·lectiu passaran d'un nivell de protecció 

contributiu a un d'assistencial, en el millor deis casos, i deixaran de cotitzar a efectes d'una 

futura possible pensió de jubilació , excepte els que tinguin dret a rebre el subsidi de majors de 

55 anys que cotitzaran tan sois per la base mínima de cotització. 
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Ja que les darreres reformes normatives relatives a la percepció de subsidis per 

desocupació, a partir deis Reíais Decret-Llei 20/20012 i 5/2013, s'han dirigit en reduir la 

intensitat de la protecció elevant l'edat de les persones beneficiaries del subsidi de majors 

de 52 anys a 55, passant a computar els ingressos de tota la unitat familiar per accedir-hi, 

limitant el temps durant el que es pot cobrar i reduint la cotització per jubilació del 

subsidi de majors de 55 anys, qué és l'únic subsidi que cotitza, del 125% de la base mínima 

de cotització al 100%, podem suposar una altra rapida reducció de la cobertura de la 

protecció per desocupació en els majors de 55 anys. 

 

També és una realitat que les darreres reformes en la protecció per desocupació ha 

prioritzat la suficiencia económica del sistema de prestacions per desocupació, entenem que 

s'ha deixat sense protegir adequadament a les persones majors de 55, i fins i tot de més de 

45 anys, desatenent a tot un col·lectiu que pot quedar fins i tot fora del sistema de protecció o 

deixar-les als marges deis sistemes assistencials i empényer-les a futures pensions de 

jubilació per sota de mínims, fins i tot després de lllargues carreres de cotització . 

 

Constatem que aquestes reformes han trencat el transit cap a la jubilació d'aquelles 

persones que són expulsades del mercat de treball en edats proximes a la jubilació , 

limitant les estratégies d'accés a una pensió de jubilació més avantatjosa en funció de les 

trajectories laborals personals i possibilitats individuals. 

 

Constatem que aquestes fets afecten directament en les rendes actuals d’aquest col.lectiu de 

persones que en moltes ocasions tenen encara càrregues familiars, acabant la seva vida activa 

cobrant, si compleix requisits, un subsidi de 426 euros mensuals. Però que també afecta als 

seus futurs drets de jubilació i a la quantia d’aquesta, doncs els anys en desocupació en un 

context on s’han augmentat l’edat ordinària de jubilació els penalitzarà durament, ja sigui o 

perquè augmentaran proporcionalment els anys de cotització mínima per al càlcul de la base 

reguladora de pensió, o perquè hi hauran més llacunes de cotització que s’ompliran fins i tot 

amb la meitat de les bases mínimes de cotització, o perquè se’ls aplicarà coeficients reductors 

de pensió perquè hauran d’anticipar les seves jubilacions. 

 

Gairebé 8 de cada 10 persones a l’atur de més de 55 anys o bé cobren un subsidi de més de 

426 euros mensuals, o bé reben la renda mínima d’inserció o algun altre ajut econòmic o bé no 

cobren res, entenem que aquest col.lectiu és molt més vulnerable a patir pobresa i exclusió 

social. 

 

Aquest col.lectiu que voreja l’edat de jubilació, entenem que és especialment important que es 

priorotzin actuacions, que reforcin la seva contribuïtat al sistema de la Seguretat Social per tal 

que sel’s asseguri unes pensions dignes. 

 

Per això sol.licitem al ple l’adopció dels següents 

 

ACORDS 
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PRIMER. Donar suport a la proposta impulsada per la UGT de Catalunya, anomenada 

<<Garantía+55>>  significa: 

 

1) Crear la prestació "Garantia +55" per a les persones de més de 55 anys que es trobin en 

situació de desocupac ió, tinguin cotitzats un mínim de 15 anys i hagin exhaurit la prestació 

per desocupació contributiva . Aquesta prestació serà una proposta integral i que contempla : 

 

a. Una prestació econòmica igual al SMI vigent 

b. El manteniment d'entre un 90 i el 100% del còmput de les bases de cotització en la 

mateixa quantia que la darrera prestació contributiva per desocupació durant la percepció 

d'aquesta prestació, a efectes del càlcul de les prestacions de Seguretat Social per IP, 

mort i supervivència i jubilació . 

 

2) Apostar per un SMI de 1.000 euros que ens apropi als estàndards dictats per la Carta Social 

Europea. 

 

3) Afrontar la gran complexitat i fragmentació deis diferents sistemes de protecció. 

Cal simplificar i racionalitzar l'actual sistema de prestacions, i cal fer-ho amb la col·laboració 

de l'administració central. En conseqüència, abordar i millorar les iniquitats de les 

prestacions, i assegurar la compatibilitat de les prestacions econòmiques amb altres 

rendes (salarials o no). 

 

4) Finalitzar amb l'estigmatització de les persones desocupades en general i, concretament , 

de les majors de 55 anys . Només d'aquesta manera podrem millorar l'ocupabilitat 

d'aquestes persones. 

 

5) Analitzar l’eficiència dels programes d'inserció i apostar per accions d'inserció i de 

formació amb continguts reals. 

 

SEGON Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya , a la 

presidenta del Parlament de Catalunya; als grups parlamentaris del Parlament de 

Catalunya i a la UGT de Catalunya. 

 

 

INTERVENCIONS: 
 
L’Alcalde, senyor Joaquim Arnó: 
Bé, potser ens hem deixem un que és l’Estat Espanyol, en tot cas l’afegirem si us assembla?, té 

la paraula la Regidora d’acció Social 

Regidora d’ Acció Social la Sra. Mònica Serra: 

Bé, nosaltres des de l’acció social som molt conscients que és una problemàtica cada dia més 

patent, que des de la regidoria de Serveis socials ens la trobem amb una continuïtat realment 

alarmant i que realment no podem donar la resposta que nosaltres voldríem i esperem i desitgem 

que amb una Catalunya independent, arribem a assolir totes aquestes problemàtiques i donar 
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una viabilitat econòmica al nostre país d’un altra manera. Però, mentre això no passi, 

evidentment, que hi donem el suport. 

 

L’Alcalde, senyor Joaquim Arnó: 
Moltes gràcies, té la paraula la portaveu d’Esquerra: 

La portaveu d’ERC-AM, la regidora senyora Rosa Pou: 
Tot i que pensem, que és una moció que la coneixíem abans que la presentessin els companys 

del PSC, pensem que els objectius que es demanen són bastants impossibles d’aconseguir, 

però, tot i així, evidentment, hi donem suport. 

 
VOTACIONS: 
L’acord és aprovat per unanimitat dels 11 regidors/es dels grups polítics de CiU, ERC-AM i PSC-
CP. 
 
 
18. Manifest que presenten els grups polítics municipals de CiU, ERC-AM i PSC-CP de 
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac sobre el Consorci Sanitari del Maresme. 
 
Es demana per part dels grups de l’oposició, que aquesta moció quedi sobre la taula, ajornant-ne 
la seva discussió per a la següent sessió. 
 
VOTACIONS: 
L’acord és aprovat per unanimitat dels 11 regidors/es dels grups polítics de CiU, ERC-AM i PSC-
CP. 
 
En base al resultat de la votació sobre la petició no hi ha lloc a votar la moció, de conformitat 
amb l’art.115 del ROM, en concordança amb l’art.92.1 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. 
 
VOTACIONS: 
L’acord és aprovat per unanimitat dels 11 regidors/es dels grups polítics de CiU, ERC-AM i PSC-
CP. 
 
 
 
 
 
URGÈNCIA 

 

ELEVACIÓ AUTOMÀTICA A DEFINITIUS DELS ACORDS PROVISIONALS DE MODIFICACIÓ 

DE LES ORDENANCES FISCALS 

 

ACORD DEFINITIU 

Dins del termini d’exposició al públic dels acords provisionals de modificació i aprovació de les 

Ordenances fiscals que hauran de regir a partir de l’1 de gener de 2016, no s’han presentat 

reclamacions. 
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Per això, i de conformitat amb el que preveu l’article 17.3 del text refós de la Llei reguladora de 

les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, queden 

definitivament aprovats els acords adoptats pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 26 d’octubre de 

2015 del següent contingut: 

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, així com el seu text refós: 

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

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 
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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 

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 fiscals 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. 

Contra els presents acords definitius d’imposició i ordenació de tributs i de modificació 

d’Ordenances fiscals podran els interessats interposar recurs contenciós administratiu en el 

termini de dos mesos comptats des del dia següent al de publicació d’aquests acords i de les 

Ordenances en el Butlletí Oficial de la Província. 

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. 

Precs i Preguntes 
 
L’Alcalde, senyor Joaquim Arnó: 
No hi ha presentada cap prec ni pregunta entrada per escrit, però, n’hi ha alguna de verbal ? 
 
La portaveu d’ERC-AM, la regidora senyora Rosa Pou: 
Si, jo li tornaré a preguntar, estem preocupats que s’estigui acabant l’any i no només no haguem 
aprovat els pressupostos sinó que no tinguem ni un esborrany dels pressupostos del 2016, quan 
els podrem tenir? 
 
L’Alcalde, senyor, Joaquim Arnó: 
Això no seria preocupant, però per exemple no s’ha aprovat un acord que obliga a introduir una 
modificació en el pressupost, per tant el tindrem, el tindrem pel gener no pateixi. 
 
La portaveu d’ERC-AM, la regidora senyora Rosa Pou: 
Al gener ens presentarà els pressupostos? 
 
L’Alcalde, senyor Joaquim Arnó: 
Passat reis els presentaré l’esborrany de pressupostos, òbviament introduint aquestes 
modificacions que s’han condicionat avui, i a partir d’aquí els podrem tornar a discutir tot i que, 
bé començar-los a discutir, -m’han de reconèixer que fa uns mesos-, en el mes de setembre es 
va intentar arribar a un acords inicials que no vam reeixir. Per tant, el que se’ns demanava era 
presenteu-nos un pressupost fet i a partir d’aquí discutirem sobre el pressupost fet, la meva 
intenció era discutir sobre programes futuribles, haguéssim condicionat moltes més partides. No 
pateixin que el tindran. No passa res, anem amb el pressupost prorrogat, - jo recordo que fins i 
tot l’any 2008 es van aprovar el mes de juny-. Hi ha d’altres ocasions, no passa res, però el 
tindran pel mes de gener. 
 
El portaveu del PSC-CP, el regidor senyor Joan Baró: 
Nosaltres també fem una pregunta, que ja li hem demanat també, si té l’estat de comptes de 
Santa Florentina ? 
 
L’Alcalde, senyor Joaquim Arnó: 
El tindran també, tindran el de Santa Florentina i els altres també, el pressupost de Caldes que 
volta els 4000000€.  
 
El portaveu del PSC-CP, el regidor senyor Joan Baró: 

Era només per si s’ha pagat alguna cosa ja, o està encara.. 

 
L’Alcalde, senyor Joaquim Arnó: 
Evidentment, les que hi havia partides s’han pagat, si és clar. Si si, però estem pendents de la 
liquidació definitiva.  
 
El regidor del PSC-CP, senyor Miquel González: 
Bé, vaig assistir al consorci de la brossa del maresme i l’Ajuntament té un deute de 59.000,00€. 
 
L’Alcalde, senyor Joaquim Arnó: 
60.000€. 
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El regidor del PSC-CP, senyor Miquel González: 
M’agradaria saber primer de tot perquè no s’ha anat pagat, tenim deutes nosaltres i Vilassar de 
Mar em sembla que els de Vilassar tenen un problema d’una cosa històrica i sobretot perquè 
amb el sistema de pagament no es paga quan toca i perquè toca pagar interessos quan no es 
paga al dia, i per tant , quin sistema de pagament faran?  
 
L’Alcalde, senyor Joaquim Arnó: 
Allò que estàvem discutint abans del romanent de tresoreria es teòric, precisament això es una 
demostració de que no es pot utilitzar el romanent de tresoreria per coses fictícies i és que tenim 
problemes de tresoreria, ens deuen 1.500.000 € i quan et deuen uns 1.500.00€ hi ha algunes 
coses que no es poden fer efectives. Com el consorci cobra interessos,  per tant ens permet una 
certa flexibilitat, prioritzem altres factures abans del consorci.  
 
Més preguntes, les que es puguin respondre ara les respondrem, de totes maneres aquestes 
preguntes, jo entenc que les vulguin fer en el ple, però hi ha les comissions informatives i els hi 
podríem portar amb papers. 
 
La portaveu d’ERC-AM, la regidora senyora Rosa Pou: 
Ja les fem, però no ens escolta, 
 
L’Alcalde, senyor Joaquim Arnó: 
No es poden fer així. 
 
La portaveu d’ERC-AM, la regidora senyora Rosa Pou: 
Jo, aquesta la vaig fent com un mantra, la dels pressupostos i, jo també anava a preguntar lo de 
Santa Florentina, no perquè li anés a preguntar jo, que ja li he preguntat, sinó perquè a mi ja 
m’ho han estat transmeten, hi ha gent de Caldes que hem demana el balanç que fa l’Ajuntament  
del Festival de Santa Florentina, i per això també li anava a transmetre. 
 
L’Alcalde, senyor Joaquim Arnó: 
El balanç i la repercussió.  
 
El portaveu del PSC-CP, el regidor senyor Joan Baró:  
Que consti que la pregunta aquesta li he fet d’altres vegades, la segona pregunta que li volia fer, 
és el tema del balneari de l’Hotel Colom, com tenim la situació? 
 
L’Alcalde, senyor Joaquim Arnó: 
Bé això, sembla que s’ha anat informant quan ha sigut necessari informar-ho, perquè en aquest 
moment no hi ha res nou, i l’última informació que els vam transmetre, va ser que vàrem aprovar 
en aquí en el plenari un acord, es va transmetre l’acord, s’ha fet unes al·legacions molt fluixes o 
genèriques en si, s’ha demanat a l’Agència de Salut, que certifiquin una sèrie de coses, una sèrie 
d’incidències i s’està fent el tràmit corresponent, falta elevar-ho  a la comissió Jurídica Assessora  
de la Generalitat perquè dictamini i després l’Ajuntament en ple pugui prendre les decisions que 
creï més convenient.   
 
El portaveu del PSC-CP, el regidor senyor Joan Baró: 
Però està tancat ara? 
 
L’Alcalde, senyor Joaquim Arnó: 
No no l’Ajuntament no ha tancat cap establiment, allà ells si fan publicitat enganyosa o no, -hem 
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consta-, sembla ser que ha arreglat el tema de l’aigua de mar, falta certificar-ho. No té aigua 
termal, això ja ho hem certificat més d’una ocasió, però que s’hagi arreglat, això no vol dir que 
s’hagin incomplert.. i nosaltres com a consistori, toca renovar per 15 anys. No per 5 ni per 2 
anys.  La decisió ha de ser prou acordada i, en aquest sentit estem posant tota la documentació 
damunt la taula, perquè els acords que es van complir i es van aprovar en aquest plenari siguin 
ferms. 
 
 
Doncs sent ple ordinari, si algú del públic vol demanar alguna cosa?  no?, doncs bon Nadal a 
tothom. Gràcies. 
 
 

I no havent més assumptes per tractar i complint l’objecte de l’acte, Alcalde, Joaquim Arnó i 
Porras, aixeca la sessió essent les 21,17 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 


