
 

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

DATA 26 DE GENER DEL 2015  

 

Identificació de la sessió 

Núm.: 01 

Caràcter: Ordinària  

Data: 26 de gener del 2015  

Horari: 20h – 20h 12’ 

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

 

Assistents:   

Sr. Joaquim Arnó Porras, alcalde (CIU) 

Sr. Francesc García Cuyàs (CIU) 

Sr. Marcos Blázquez García  (CIU) 

Sra. Elisabeth Segura Gubern  (CIU) 

Sr. Àngel Rusiñol Esteban (CIU) 

Sra. Mònica Serra Nieto (CiU) 

 

Sr. Joan Andreu Baró Viaplana (PSC) 

Sr. José Ramón Riesco Alvarez (PSC) 

Sra. Àngels Massísimo (PSC) 

Sr. Miquel González Monforte (PSC) 

Sr. Pere Claver Montells (PSC) 

 

Secretari: 

Sr. Òscar Campos Planes 

 

 

 

1. RATIFICACIÓ DELS DECRETS D’ALCALDIA DEL 538 DE 2014 AL 45 DE 2015 
 

Alcalde: Passem a ratificar els decrets de l’Alcaldia des del número 538 de l’any 

2014 al número 45 de l’any 2015. Hi ha alguna cosa a dir? 

 

Joan Andreu Baró: No 

 

Alcalde: Molt bé, doncs quedarien ratificats 

 

 

2. DESPATX D’ALCALDIA 
 

Alcalde: De despatxos d’alcaldia, en principi no hi ha res d’extraordinari a 

comentar... 

 

3. RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA DE 
29 DE DESEMBRE DE 2014 CONCESSIONÀRIA CAVALL DE CARTRÓ 

 

“””””” 



 

1. Atès que la Junta de Govern local celebrada el passat dia 29 de desembre de 
2014 va prendre entre d’altres el següent acord que es transcriu de forma 
literal: 

 
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 

1. Vista la instància presentada en data 9 de desembre de 2014 registre d’entrada nº 3781 
per la concessionària ‘cavall de cartró’ en la que posa de manifest que tot i finalitzar la 
concessió durant l’exercici 2015, les bases de contractació que formen part integrant del 
contracte, recullen la possibilitat de prorrogar any a any la concessió fins un màxim de 5 
anys més, i per tant voldrien fer ús d’aquesta clàusula. 
 

2. L’Ajuntament de Caldes d’Estrac creu que la concessionària de la gestió de la llar 
d’infants municipal, ‘cavall de cartró’ està fent una molt bona feina i per tant l’Ajuntament 
de Caldes d’Estrac, no veu cap inconvenient en prorrogar la concessió de la gestió de la 
llar d’infants municipal, per un any més (curs 2015-2016), a l’empara d’allò que disposen 
les clàusules administratives que van regir en la contractació mitjançant concurs de la 
concessió de la gestió i explotació de servei de l’escola bressol municipal, (clàusula 5 
del plec de clàusules administratives particulars). 
 
A l’empara d’allò que disposa l’article 54 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, es 
proposa a la Junta de Govern Local de l’Ajuntament l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
PRIMER 
Prorrogar al concessionària de l’Escola Bressol Municipal ‘cavall de cartró’ la concessió 
atorgada per aquest Ajuntament, per un any més (curs 2015-2016), a l’empara d’allò que 
preveu la base 5 del plec de clàsules administratives particulars que varen servir per dur 
a terme mitjançant concurs la contractació de la concessió de la Gestió i explotació del 
servei de l’Escola Bressol Municipal de Caldes d’Estrac. El Ple extraordinari de data 7 
de juliol de 2010 va aprovar inicialment, i el Ple de data 27 de setembre de 2010 va 
adjudicar definitivament la concessió a la societat mercantil ‘cavall de cartró’. 
 
SEGON 
Ratificar el present acord en la següent sessió plenària. 
 
TERCER 
Facultar al Sr. Alcalde per signar tota aquella documentació que sigui necessària. 
 
QUART 
Donar trasllat del present acord a la concessionària ‘cavall de cartró’, a la Regidora 
d’Ensenyament i al Departament de Tresoreria-Intervenció. 
 
Tanmateix, la Junta de Govern Local, amb superior criteri, acordarà el que consideri més 
adient.  

 
‘’’’’’’’’’’’ 

2. Com sigui que és necessari que el present acord de la Junta la ratificació per 
part de l’Ajuntament. 

 
A l’empara d’allò que disposa l’article 52 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, es 
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
PRIMER  



 

Ratificar l’acord pres per la Junta de Govern Local celebrada en data 29 de desembre 
de 2014 i que s’ha transcrit de forma literal en la part explicativa del present acord. 
 
SEGON 
Facultar al Sr. Alcalde per signar tota aquella documentació que sigui necessària per 
donar compliment al present acord. 
 
TERCER 
Donar trasllat del present acord a la concessionària ‘cavall de cartró’. 
 
Tanmateix, el Ple municipal, amb superior criteri, acordarà el que consideri més adient.  
 
A Caldes d’Estrac, el 15 de gener de 2015””””””” 
 
 

Alcalde: Cavall de Cartró és la concessionària de l’Escola Bressol, que ara a finals 

del juliol, si no recordo malament, regidora, a finals de juliol complirien els 5 anys. 

Per tant, se’ls fa una pròrroga per un any, exacte, ho preveu les bases que es podia 

prorrogar fins a 5 anys, però ho farem en principi d’any en any, més quan és un any 

electoral, per tant, no cal prorrogar-ho més del que correspon, i sobretot dóna’ls-hi 

temps sobretot a que puguin preparar el curs 2015-2016. Per tant, s’ha fet... 

procedint doncs al que especifiquen les bases, una pròrroga d’un any de curs, no un 

any natural. Té la paraula.  

 

Joan Andreu Baró: Bé, tenint en compte que considerem que és un assumpte de 

govern, en aquest cas el nostre vot serà abstenció.  

 

Alcalde: Molt bé, doncs quedaria aprovat per 6 vots a favor i 5 abstencions 

 

4. RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 29 
DE DESEMBRE DE 2014 CONSORCI LOCALRET 

 

 

“”””” 

 
1. Atès que la Junta de Govern local celebrada el passat dia 29 de desembre de 

2014 va prendre entre d’altres el següent acord que es transcriu de forma 
literal: 

 
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 

1. Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci local Localret del que 
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac en forma part com a ens consorciat. 
 

2. Vist que l’Assemblea general del Consorci LOCALRET, en sessió de 27 de 
novembre de 2014 va adoptar, entre d’altres, els acords següents: 
 
‘’’’’’’’’’’’’’’ 
“Primer.- Aprovar inicialment, i en el cas que no es presentin reclamacions ni 
al·legacions, definitivament la modificació dels estatuts del Consorci Localret, d’acord 
amb la següent redacció (conforme al text refós que s’adjunta com a annex): 
 
 
 



 

“ESTATUTS DEL CONSORCI LOCALRET 
 
Article 2 
L’article 2 incorpora un últim apartat: 
 
“ El Consorci Localret està adscrit a l’Ajuntament de Barcelona”. 
 
Article 7 
L‘article 7 incorpora un tercer apartat: 
 
“7.3.  El Consorci Localret, en compliment de les seves funcions, també pot tenir la 
condició de mitjà propi instrumental i de servei tècnic dels ens locals consorciats”. 
 
Article 23 
L’article 23 queda redactat de la següent manera: 
 
“El Director general serà nomenat pel Consell d’Administració a proposta del 
President i tindrà la condició de personal laboral d’Alta Direcció”. 
 
Article 25 
L’article 25 queda redactat de la següent manera: 
 
“Personal 
 
25.1 El Consorci disposarà del personal necessari pel compliment de les seves 
finalitats, i que estarà constituït per: 
a) personal adscrit per administracions participants. Aquest personal s’integrarà en 
la plantilla del Consorci, romanent el personal funcionari en la situació administrativa 
que correspongui en la seva administració d’origen, i el personal laboral mitjançant el 
mecanisme de la successió d’empresa o la que correspongui d’acord amb la legislació 
laboral vigent.  
b) personal propi, que engloba el personal contractat en règim laboral amb 
anterioritat a 31 de desembre de 2013 i les contractacions que es puguin efectuar en 
el marc de la normativa local i pressupostària.  
 
25.2 El Consorci no pot tenir personal eventual.  
25.3 El personal del Consorci es regeix per la normativa de funció pública o per la 
legislació laboral, segons s’escaigui, i les demés normes convencionalment 
aplicables”.  
 
Article 26 
L’article 26 queda redactat de la següent manera: 
 
“Secretaria i Intervenció 
 
26.1 El Consorci estarà assistit per una Secretaria i una Intervenció. 
 
26.2 La Secretaria es exercida per la Secretaria General de l’Ajuntament de Barcelona 
o pel personal funcionari municipal en què delegui i al qual s’hagi exigit per ingressar-
hi titulació superior en dret. 
 
26.3 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmica-
financera i pressupostaria, correspondrà a la Intervenció General de l’Ajuntament de 
Barcelona o per funcionaris tècnics que actuaran per delegació d’aquest i que la 
exercirà d’acord a la normativa que regeix a l’Ajuntament de Barcelona”. 
 
Article 29 
L’article 29 queda redactat de la següent manera: 
 
“Règim pressupostari, comptable i de control 



 

 
29.1 El Consorci es sotmet al règim de comptabilitat pública establert a la normativa 
vigent per als ens locals en matèria pressupostària i de gestió dels seus recursos 
econòmics i a la normativa que sobre la matèria estableixi l’Ajuntament de Barcelona. 
El Consorci forma part dels pressupostos i s’inclou en el compte general de 
l’Ajuntament de Barcelona. 
 
29.2 El Consorci es sotmet als terminis d’aprovació de comptes, d’aprovació del 
pressupost, així com els requeriments d’informació comptable i financera, al calendari 
municipal, sense perjudici del compliment dels terminis previstos a la normativa 
d’aplicació. 
 
29.3 Les bases d'execució del pressupost regularan la gestió pressupostària pel que 
fa, entre d'altres, a les competències per a l'autorització o disposició de despeses, als 
dipòsits del fons i persones autoritzades per al seu moviment i a l'operatòria en 
pagaments. Tots els actes, documents i expedients de l’Administració del Consorci i 
de totes les entitats depenents d’aquest, amb independència de la seva naturalesa 
jurídica, de la que se’n derivin drets i obligacions de contingut econòmic estaran 
subjectes al control i la fiscalització interna per la Intervenció del Consorci en els 
termes establerts als articles 213 a 222 de Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals. 
 
29.4 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmico-
financera i pressupostària, en la seva triple accepció de funció interventora, funció de 
control financer i funció de control d’eficàcia, correspondrà a un òrgan administratiu, 
amb la denominació d’Intervenció general. 
 
29.5 Els comptes anuals del Consorci es sotmetran a una auditoria externa sota la 
direcció de la Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona” 
 
Article 29 bis 
S’incorpora un article 29 bis 

 
“Autoritzacions 
 
Sense perjudici del compliment de les previsions aplicables sobre estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, cal l’autorització prèvia de l’Ajuntament de 
Barcelona per: 
a) La creació o participació en societats, fundacions, associacions o qualsevol altra 
persona jurídica d’àmbit nacional o estranger.  
b) Per la concertació de qualsevol operació financera, tals com préstecs, crèdits i 
avals”.  
 
Article 32 
L’article 32 queda redactat de la següent manera: 
 
“Separació del Consorci 
 

Els membres del consorci podran separar-se d’aquest en qualsevol moment. El dret 
de separació haurà d’exercir-se mitjançant escrit notificat a l’Assemblea General del 
Consorci. 
L’efectiva separació del Consorci es produirà una vegada l’administració que hagi 
exercit el dret acrediti estar al corrent del seus compromisos adquirits i garanteixi la 
liquidació de les seves obligacions pendents. 
Si l’Ajuntament de Barcelona exercís el dret de separació, el Consorci haurà 
d’acordar a quina de les restants administracions integrants del Consorci, s’adscriu 
en aplicació dels criteris establerts en la LRSAL”. 

 
Article 33 
L’article 33 queda redactat de la següent manera: 



 

 
“Dissolució del Consorci 
 
33.1  El Consorci es dissoldrà per les causes següents: 
 

a) Acord unànime de tots els membres que l’integren. 
b) Acord majoritari quan sigui inviable la continuació amb els membres restants. 
c) Per impossibilitat legal o material de complir les seves finalitats.  
d) Per transformació del Consorci en una altra entitat per acord de la majoria absoluta 

dels seus membres. 
e) Quan les finalitats estatutàries hagin estat complertes. 

 
33.2. La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció. 
 
33.3. L’Assemblea General amb l’acord de dissolució nomenarà un liquidador.  A 
manca d’acord, exercirà com a liquidador el Consell d’Administració del Consorci. 
 
33.4. El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspondrà a cada membre 
del Consorci, de conformitat amb el percentatge corresponent a la seva aportació 
anual i el número d’anys que efectivament hagi estat integrat com a membre de ple 
dret en el Consorci. 
 
33.5. Mitjançant l’acord de dissolució s’establirà la forma i condicions en que tindrà 
lloc el pagament de la quota de liquidació en cas de que resulti positiva. 
 
33.6. Les entitats consorciades podran acordar, amb les majories exigides per 
aquests Estatuts, la cessió global d’actius i passius a una altra entitat jurídicament 
adequada amb la finalitat de mantenir la continuïtat de l’activitat i poder així 
aconseguir els objectius del Consorci”. 
 
Segon.- Notificar a tots els membres associats l’acord inicial de modificació dels 
estatuts i donar-los un termini d’un mes comptador des de la recepció de la notificació 
perquè presentin, en el seu cas, les esmenes que estimin convenients, amb el 
benentès que si no se’n presentessin, es donaria per aprovat definitivament l’acord 
un cop transcorregut l’esmentat termini. 
 
Tercer.- Disposar el sotmetiment de l’acord esmentat al tràmit d’informació pública de 
forma conjunta, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
d’acord amb el termini establert a l’article 160.1, en relació a l’article 313.3 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals, a efectes d’efectuar, en el seu cas, les al·legacions i les esmenes 
corresponents”. 

 
‘’’’’’’’’’’’ 
 

3. Atès que, examinades les modificacions dels estatuts proposades, les mateixes 
s’ajusten al que disposen les Lleis 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i 
Sostenibilitat de l’Administració local i 15/2014, de 16 de setembre, de Racionalització 
del Sector Públic i d’altres mesures de reforma administrativa. 

 
4. Atès que l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu 

que la modificació dels estatuts del Consorci, amb l’acord previ del seu òrgan de 
govern, ha de ser ratificada pels ens consorciats i acordada amb les mateixes 
formalitats que per a la seva aprovació. 

 
5. Atès que l’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals 

preveu que els acords per aprovar i modificar els estatuts del Consorci s’han d’adoptar 
amb el vot de la majoria absoluta de membres de la corporació. 

 



 

6. Atès que l’acord d’aprovació de la modificació dels estatuts proposada s’ha sotmès per 
part del Consorci Localret a informació pública, de forma conjunta, pel termini de trenta 
dies, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6770, de 
15 de desembre 2014. 

 
A l’empara d’allò que disposa l’article 54 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, es 
proposa a la Junta de Govern Local de l’Ajuntament l’adopció dels següents: 
 
A C O R D S  
 
Primer.- Aprovar la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci local Localret, 
acordada per l’Assemblea General d’aquest Consorci en sessió plenària de 27 de 
novembre de 2013, en els termes exposats anteriorment. 
 
Segon.- Ratificar acord de Junta en el proper Ple ordinari a celebrar a l’Ajuntament de 
Caldes d’Estrac. 
 
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord al Consorci Localret per al seu coneixement i 
efectes escaients. 

 
‘’’’’’’’’’’’ 

2. Com sigui que és necessari que el present acord de la Junta la ratificació per 
part de l’Ajuntament. 

 
A l’empara d’allò que disposa l’article 52 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, es 
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
PRIMER  
Ratificar l’acord pres per la Junta de Govern Local celebrada en data 29 de desembre 
de 2014 i que s’ha transcrit de forma literal en la part explicativa del present acord. 
 
SEGON 
Facultar al Sr. Alcalde per signar tota aquella documentació que sigui necessària per 
donar compliment al present acord. 
 
TERCER 
Donar trasllat del present acord al consorci LocalRet 
 
Tanmateix, el Ple municipal, amb superior criteri, acordarà el que consideri més adient.  
 
A Caldes d’Estrac, el 15 de gener de 2015”””””” 
 

Alcalde: Passaríem al punt següent que és l’acord de Junta de Govern Local de 29 

de desembre de 2014 sobre el consorci Localret, que en definitiva no és res més 

que plasmar el que ha anat succeint darrerament amb tots els consorcis en els quals 

forma part l’Ajuntament de Caldes, que mica en mica s’han anat adaptant doncs a 

la normativa de la nova ARSAL, torno a insistir en el procediment, és a dir, qualsevol 

dels consorcis  ha d’aprovar el canvi dels seus estatuts, que especifica la nova 

ARSAL, i per tant, adaptar-los, i a la vegada després transmetre-ho a tots els seus 

associats que ho han de portar als seus plenaris per ratificar els nous estatuts, i 

bàsicament el que fem és això. Va ser ratificar els estatuts, no hi havia temps de 



 

poder-ho passar per plenari, ja que ho necessitaven de forma urgent, i per tant, ho 

vam passar per Junta i per això avui ho portem a ratificació. 

 

José Ramón Riesco: El nostre vot serà favorable, ja que és un tema merament 

administratiu i només s’ha de ratificar, per tant el nostre vot és favorable. 

 

Alcalde: Perfecte, doncs quedaria aprovat per unanimitat. 

 

 

5. APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 
GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE CALDES D’ESTRAC RELATIVA A 
L’ARTICLE 39 TRIS / HOTEL ESPECIAL, CLAU F DE LES SEVES NORMES 
URBANÍSTIQUES. 

 

“””””” 
 Exp.116/2006 - Modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Caldes 
d’Estrac relativa a l’article 39 tris / hotel especial, clau 17 F de les seves normes 
urbanístiques. 

PROPOSTA D’ACORD  
El Ple de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, en sessió celebrada el dia 3 de març de 
2014, i amb la majoria que requereix la Llei, acordà el següent : 

Primer – Assumir expressament la iniciativa per formular la 
present  
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL 
D’ORDENACIÓ URBANA DE CALDES D’ESTRAC 
RELATIVA A L’ARTICLE 39 TRIS / HOTEL ESPECIAL, 
CLAU 17 F DE LES SEVES NORMES URBANÍSTIQUES. 
Segon – Aprovar inicialment la MODIFICACIÓ PUNTUAL 
DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE 
CALDES D’ESTRAC RELATIVA A L’ARTICLE 39 TRIS / 
HOTEL ESPECIAL, CLAU 17 F DE LES SEVES NORMES 
URBANÍSTIQUES. 
Tercer – Sotmetre el projecte indicat, a informació pública 
durant el termini d’un mes mitjançant anuncis a inserir al 
Tauler d’anuncis municipal, en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, en un dels diaris de major 
circulació de la província i web municipal. 

L’anunci d’informació pública s’ha publicat a : 
06 març 2014 – Web Ajuntament. 
06 març 2014 – Tauló d’anuncis de l’Ajuntament. 
08 març 2014 – Diari El Punt. 
13 març 2014 – Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
17 març 2014 – Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona. 

Vist l’informe del Secretari del que resulta no s’han presentat al·legacions ni cap recurs 
en contra la referida aprovació. 
Atès que simultàniament al tràmit d’informació pública, es van sol·licitar els informes 
preceptius als Organismes afectats per raó de llurs competències sectorials segons 
consta en la documentació que integra l’expedient i quines prescripcions s’han 
incorporat en el document annex a la present resolució. 
Proposo a l’Ajuntament Ple, l’adopció dels següents 
 
 



 

 
 
 ACORDS : 
 
Primer - Aprovar provisionalment la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL 
D’ORDENACIÓ URBANA DE CALDES D’ESTRAC RELATIVA A L’ARTICLE 39 TRIS / 
HOTEL ESPECIAL, CLAU 17 F DE LES SEVES NORMES URBANÍSTIQUES. 
Segon - Fer públic l’acord d’aprovació provisional per mitjans telemàtics, d’acord amb 
l’art. 8.5.c) del Decret Legislatiu 1/2010, del 3 d’agost. 
Tercer - Trametre la documentació de l’expedient a la Comissió Territorial d’urbanisme 
de Barcelona perquè l’aprovi definitivament. 
Quart - Manifestar que contra el present acord per tractar-se d’un acte administratiu de 
tràmit, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs. 
L’Ajuntament Ple, tanmateix acordarà el que consideri mes adient.”””””” 
 

Alcalde: Passaríem al punt següent, que seria aprovació inicial de la modificació 

puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Caldes d’Estrac relativa a l’article 39 

tris de l’hotel especial, clau F i de les seves normes urbanístiques. Molt bé, després 

de tota aquesta parrafada, resumiríem: és la modificació que ja es va realitzar en 

primera.. o sigui, en aprovació inicial ja fa uns mesos, va anar a Urbanisme i per tant, 

aquí el que es fa és adaptar les prescripcions que Urbanisme ens imposava, sobre 

la modificació a Can Soler, a la zona 17, és a dir, on hi ha la ubicació de la casa 

senyorial, per dir-ho d’alguna manera, i que simplement, com que allà lo que es fa 

és una nau, una sala multiús per a convencions i comunions, i tot el tipus d’activitats 

que es puguin de tipus hoteler, la modificació i la proposta que es porta avui a 

aprovació és que els metres quadrats d’ocupació d’aquesta sala, es treuen dels que 

tenien disponibles a l’hotel que tenia que anar una mica més amunt. Per tant, si això 

ocupa doncs 300 o 400 metres quadrats, aquesta massa edificatòria es restaria de 

la disponible a l’hotel que hi ha aprovat des del 2004. Té la paraula.   

 

Joan Andreu Baró: Bé, una vegada vist l’expedient, el nostre vot també serà 

favorable. 

 

Alcalde: Molt bé, moltes gràcies, és un element jo penso que reactivarà l’economia 

local, sobretot amb elements de qualitat. Queda aprovat per unanimitat. 

 

 

 
6. APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL PLEC INICIAL DE CONDICIONS 

TÈCNIQUES I ECONÒMIC-ADMINISTRATIVES QUE HAN DE REGIR EL 
CONCURS PÚBLIC PER L’ADJUDICACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT 
OBERT PER ATORGAR LA CONCESSIÓ DEL MÒDUL NÚMERO 3 DE SERVEIS-
BAR DE LA PLATJA DE CALDES D’ESTRAC ALS EFECTES DE LA 
CORRESPONENT EXPLOTACIÓ. 

 

“””””” 

4. Exp.- 262/2014. – LICITACIÓ CONCESSIÓ DEL MÒDUL 3 DE LA PLATJA 
DE CALDES D’ESTRAC 

 

PROPOSTA D’ACORD 



 

 
APROVACIÓ INICIAL DEL PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES I ECONÒMIC-
ADMINISTRATIVES QUE HAN DE REGIR EL CONCURS PÚBLIC PER 
L’ADJUDICACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT PER ATORGAR LA 
CONCESSIÓ DEL MÒDUL NÚMERO 3 DE SERVEIS- BAR DE LA PLATJA DE 
CALDES D’ESTRAC ALS EFECTES DE LA CORRESPONENT EXPLOTACIÓ 
 
Vist que és necessari procedir a realitzar una nova concessió del mòdul número 3 de 
serveis-bar situats a la Platja de Caldes D’Estrac, degut a la disponibilitat del dit mòdul. 
 
Vist que han estat redactats els corresponents plecs de condicions tècnics i econòmics-
administratius. 
 
Atès l’establer en els articles 258, 259 i 277 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.  

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

Es proposa al Ple de la Corporació de prendre el següent 

ACORD: 

PRIMER: Aprovar inicialment el plec de condicions tècniques i econòmic- 
administratives que ha de regir el concurs públic per l’adjudicació mitjançant 
procediment obert, per atorgar la concessió del mòdul 3 de servei- bar, als efectes de la 
corresponent explotació, situat a la Platja de Caldes d’Estrac. 

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

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

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

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

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

Caldes d’Estrac a 15 de gener de 2015”””””” 

 

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

del plec inicial de condicions tècniques i econòmic-administratives que han de regir 

el concurs públic per l’adjudicació mitjançant procediment obert per atorgar la 

concessió del mòdul número 3 dels serveis de bar de la platja de Caldes d’Estrac 

als efectes de la corresponent explotació. 

És el mateix que s’ha realitzat amb els mòduls 1, 2 i 4, l’únic que canvia és que en 

el seu moment la concessió va ser per 15 anys, enguany doncs com que aquest 

atorgament de licitació ha trigat doncs 2 anys i escaig, per tant, el que fem aquí 

també és especificar que la finalització de la concessió serà amb la mateixa data 

que tenen la resta dels 3 mòduls. Per tant, no és una concessió a 15 anys, sinó que 

és a 13 anys i escaig. Per altra banda, s’han recollit totes les prescripcions, fins i tot 

les que havien fet les aportacions de veïns, en quant a possibles sorolls que hi 



 

poguessin haver, doncs tot això s’ha recollit i em sembla que té unes petites 

limitacions a diferència dels altres 3, tot i que ja fa un any i escaig o dos doncs que 

la calma a la zona del passeig doncs està imperant, entre altres coses perquè hem 

pogut trobar l’equilibri entre l’explotació turística i el descans dels veïns. Té la 

paraula.  

 

 

Joan Andreu Baró: Bé, després de rebre la notificació per part de l’Ajuntament de 

les propostes que havíem fet i aclarits tots els punts que teníem dubte, el nostre vot 

també serà favorable.  

 

Alcalde: Bé, doncs s’agraeix, moltes gràcies, per tant, quedaria aprovat per 

unanimitat.  

 

7. MOCIONS 
 

Alcalde: En principi, en el següent punt de l’ordre del dia hi han 2 mocions que hem 

acordat, com que s’han entrat amb certa premura de temps, el que farem és 

emplaçar-nos al proper Ple, que segurament hi haurà un Ple extraordinari abans del 

mes d’abril, el proper ordinari recordem que és el darrer dilluns del mes d’abril, i 

probablement a mitjans de març, bàsicament pel fet del darrer punt que hem aprovat, 

que és el de la licitació del mòdul número 3, perquè pugui estar almenys adjudicat 

abans de Setmana Santa i per tant, pugui sobretot tindre les expectatives del que és 

l’estiu, farem un Ple extraordinari, per tant, aquestes dues mocions s’incorporarien.  

 

8. PRECS I PREGUNTES 
 

Alcalde: En precs i preguntes no se n’han presentat cap per escrit, per tant, si n’hi 

ha alguna verbal... no?  

 

I sí que hem de donar compte, que me n’he descuidat, de la sentència, normalment 

donem compte de sentències fermes, de la sentència 453/2014 de 3 de desembre 

de 2014 i que, per tant, donem compte d’aquesta sentència i passo la paraula al 

regidor Miquel González. 

 

Miquel González: Bé, llegeixo la sentència en relació al judici, personalment penso 

que la defensa d’un projecte polític, d’un projecte polític a més a més d’esquerres té 

una sèrie de línies vermelles que amb data...en quina data va ser el Ple? 

 

Alcalde: Juliol del 2010?   

 

Miquel González: El juliol del 2010 es van sobrepassar, i per tant es va produir 

l’intent d’expulsar el regidor que... 

 

Alcalde: Perdó, maig del 2010 

 

Miquel González: Maig del 2010, bueno, és igual, no passa res, l’intent de bueno... 

intentar treure el regidor del Ple, a lo qual ens vam negar i no vam... vam passar 



 

unes línies vermelles que personalment crec que no hauríem d’haver passat mai, 

apart d’això a la visió també a lo millor de l’experiència de veure altres plens a altres 

pobles on no he vist, només en un altre poble una experiència com aquesta en la 

qual des de fora la visió no és la mateixa que a lo millor en el moment calent que 

estàs en el Ple discutint o rediscutint punts i projectes fa que bé, personalment 

demani disculpes al Ple, a l’Ajuntament, al poble de Caldes i en especial al president 

de la Corporació, que en sí és l’alcalde.  

 

Bueno, i també sense oblidar que bona part d’aquesta negativa va anar cap a la 

Policia Local, i per tant, les meves disculpes a la Policia Local, i esperem que 

aquestes línies vermelles, estem segurs que després de l’experiència, i després de 

tot el canvi que ha fet el tema polític aquí a Caldes, no es torni a repetir. 

 

Alcalde: Jo vull agrair doncs la valentia doncs de poder demanar disculpes en un 

Plenari, certament el mandat passat va ser un mandat molt tens, que penso que no 

hauríem de repetir ni els que hi som ara ni els futurs que puguin vindre, és per això 

doncs que l’equip de govern acompanyat òbviament de l’oposició, aquest mandat 

que estem a punt de finalitzar doncs hi ha hagut una transformació profunda, en 

quant a formes, en quant a fons, i en quant a maneres de fer, i per tant, crec que 

podem dir doncs que si som capaços de mantenir-ho en el futur, és obvi que el poble 

de Caldes si tenia algun gra negre que el pogués... alguna tatxa, l’enfrontament 

polític que pervivia des de temps immemorials, si som capaços de mantenir-ho, 

segurament farem un gran favor a la història del nostre municipi i ens comportarem 

com a demòcrates madurs que som tots plegats.  

 

A mi em sap molt de greu el que va succeir, entre altres coses perquè vaig patir-ho 

directament, però com dic moltes vegades, no me’n recordo ni del que vaig esmorzar 

ahir, per tant, la nostra feina és deixar passar el que no ens agrada, encarar el futur 

amb optimisme, i per tant, perdonat tot el perdonable.  

 

És obvi que aquest president d’aquesta Corporació accepta les disculpes, i les 

transmet a tots els que s’hagin vist afectats, però els anys que hem conviscut tots 

plegats sí que una cosa haig de dir, és que avui el regidor González demana 

disculpes però no hauria de ser ell, que demanés disculpes, és a dir, la voluntat de 

treballar per Caldes l’ha demostrada, porta molts anys, té un temperament especial, 

com podem tindre tots plegats en algunes ocasions, però qui va encendre el foc i qui 

atiava les flames no som cap dels que estem aquí presents, sinó les persones que 

ja no hi són, afortunadament. Per tant, no em queda res més que dir que 

benvingudes siguin les disculpes, sincerament no puc altra manera que, molt bé, 

estar d’acord amb la sentència, però no n’estic content de la sentència, per mi no 

hauria d’existir, hagués hagut de resoldre d’una altra manera, però bé, les 

circumstàncies eren les que eren, els moments eren els que eren, i esperem doncs 

que en la història de Caldes això serveixi per passar pàgina i poder encarar un futur 

millor 

 

I quan són les 20:12 hores l’Alcalde dóna per acabada la sessió. 
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