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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA nº 7 DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE CALDES D’ESTRAC 
CELEBRADA EL 30 DE MAIG DE 2016 

 
Identificació de la sessió  
Núm.: 7 
Caràcter: ordinari 
Data: 30 de maig de 2016 
Inici:  20.00 h.  
Lloc: Sala Cultural de la Casa Consistorial de Caldes d’Estrac  
 
 
Assistents: 
 
Rosa Pou Baró (ERC-AM) 
Òscar Baró Clariana (ERC-AM) 
Laura Aloy López (ERC-AM) 
David Salvà Comas (ERC-AM) 
Joan Baró Viaplana (PSC-CP) 
Miquel González Monforte (PSC-CP) 
Joaquim Arnó Porras, Alcalde (CIU) 
Elisabeth Segura Gubern (CIU) 
Àngel Rusiñol Esteban (CIU) 
Marcos Blázquez Garcia (CIU) 
 
 
Secretària: 
 
Montserrat Baulas Bordes 
 

ORDRE DEL DIA 
 

I- PART RESOLUTIVA 
 

1. Aprovació de les actes de la sessions anteriors 
 

1.1  Aprovació de l’esborrany de l’Acta del Ple celebrat el 22 de febrer de 2016 
extraordinària. 
 
 
2- Dictàmens de la Comissió Informativa del Ple  
 
2.1. Declarar desert l’expedient de contractació de la concessió administrativa de l’ús 
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privatiu d’espais de domini públic ubicats al Parc Joan Maragall, per procediment negociat. 
2.2. Aprovació de l’inici d’un nou expedient de contractació i del Plec de clàusules 
administratives i tècniques per a la concessió administrativa de l'ús privatiu d'espais de 
domini públic ubicats al Parc de Joan Maragall.  
2.3. Donar compliment a diverses sentències judicials. 
2.4. Donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost de 2015, i de l’informe 
d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera 
i regla de despesa.  
2.5. Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació  Urbana de 
Caldes d’Estrac, de l’art.23 de les NNUU pel que fa a les definicions dels usos segons la 
funció urbanística. 
2.6. Modificació de l’acord de Ple de 22 de febrer de 2016 referent al nomenament de 
representants de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac al Consorci Digital Gestió Televisió 
Territorial Terrestre.  
2.7. Prendre coneixement de la renuncia de la regidora Mònica Serra Nieto. 

 
3. Mocions dels grups polítics municipals  

3.1 Moció que presenta el grup polític municipal PSC-CP en relació a la defensa de les 
Diputacions. 

3.2 Moció que presenta el grup polític municipal CONVERGENT en relació al Nom de 
l’Escola de Caldes 

3.3 Moció que presenta el grup polític municipal CONVERGENT en relació a la 
Commemoració de les Diades. 

 
 
II- PART DE CONTROL 
 
4. Donar compte de Decrets de la Presidència des del núm. 1 al 109 del 2016.  
5. Donar compte del Decrets relatius a contractació de personal 
6. Precs i Preguntes. 
 

 
I- PART RESOLUTIVA 

1.1 Aprovació de l’esborrany de l’Acta del Ple celebrat el 22 de febrer de 2016 
extraordinària 

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, és aprovada per assentiment dels membres presents amb l’esmena de 
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l’assistència del Regidor del CDC, Àngel Rusiñol que no hi consta. En conseqüència es converteix 
en acta a tots els efectes una vegada esmenat l’error. 
 
VOTACIONS: 
L’acta és aprovada per unanimitat dels 11 regidors/es dels grups polítics d’ERC-AM, del PSC-CP i 
CDC. 

INTERVENCIONS: 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Tal i com hem dit, anirem a fer el punt 2.4 perquè el senyor Carles Santaló, Tècnic d’Administració 
Econòmic (TAE) de l’Ajuntament pugui intervenir-hi i no el fem esperar fins el final del Ple. 
 

2.4. Donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost de 2015, i de l’informe 
d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat 
financera i regla de despesa. 
 
“””””” 
Antecedents 
De la liquidació de cadascun dels pressupostos que integren el pressupost general i dels estats 
financers de les societats mercantils dependents de l'entitat, un cop realitzada la seva aprovació, 
es donarà compte al Ple en la primera sessió que celebri.  

Per Decret d’Alcaldia núm.203 de 20 d’abril de 2016 es va aprovar la liquidació del Pressupost 
Municipal de l’exercici 2015. 

Dels estats financers de l’Entitat Pública Empresarial Local “Caldes XXI” resten pendents 
d’aprovació fins que reflecteixin el deute, en concepte de cessió d’espai públic i el cànon que 
l’EPEL ha de satisfer a l’Ajuntament per l’adscripció del personal, segons es va preveure 
mitjançant Decret 224/2010, de 6 d’abril de 2010.   

Legislació aplicable 

 Art.193.4 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. 

 Art.90.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer 
del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en 
matèria de pressupostos. 

 
ACORDS 
 
Primer.- Donar compte del Decret d’alcaldia núm. 203 de data 20 d’abril de 2016 d’aprovació de la 
liquidació del pressupost de 2015, i de l’informe d’avaluació del compliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i regla de despesa. 
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Decret núm.: 203/2016 

Caldes d’Estrac, 20/04/2016 

 

APROVACIO DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE CALDES 
D’ESTRAC DE L’EXERCICI 2015  

Legislació aplicable 

L’article 191 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL), aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, determina que el pressupost de cada exercici es liquidarà 
quant a la recaptació de drets i al pagament d’obligacions el 31 de desembre de l’any natural 
corresponent. 

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

Vist l’informe emès per la intervenció municipal. 

D’acord amb la base 59.5 la liquidació del Pressupost ha de ser aprovada per l'Alcaldessa qui 
donarà compte al Ple en la primera sessió que es celebri. 

En virtut de tot això, es proposa l’adopció del següent  

RESOLC  

PRIMER 

Aprovar la liquidació del Pressupost Municipal de l’exercici 2015. Les magnituds bàsiques dels 
estats comptables de les liquidacions d’aquest exercici són les que es recullen en els quadres de 
les pàgines que segueixen. 

Liquidació del Pressupost de la Corporació exercici 2014. 

 

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI 

    
     

CONCEPTES 
DRETS 

RECONEGUTS 
NETS 

OBLIGACIONS 
RECONEGUDES 

NETES 
AJUSTOS RESULTAT 

PRESSUPOSTARI 
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a. Operacions corrents 4.316.947,52 3.861.966,54   454.980,98 

      

 

  

b) Operacions de capital 491.653,10 393.725,70 

 

97.927,40 

      

 

  

1.Total operacions no financeres (a+b) 4.808.600,62 4.255.692,24 

 

552.908,38 

c) Actius financers     

 

  

      

 

  

d) Passius financers   365.195,27 

 

-365.195,27 

2. Total operacions financeres (c+d)   365.195,27 

 

-365.195,27 

      

 

  

I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L´EXERCICI 
(I=1+2) 4.808.600,62 4.620.887,51 

 

187.713,11 

AJUSTOS 

  

    

3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria 
per a despeses generals 

  

240.075,35   

4. Desviacions de finançament negatives del exercici 

  

107.872,02   

5. Desviacions de finançament positives del exercici 

  

236.540,50   

  

  

    

II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5) 

  

111.406,87   

  

  

    

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)       299.119,98 

 

 

 

 

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA 

   
      COMPTES COMPONENTS IMPORTS ANY IMPORTS ANY ANTERIOR 

57,556 1. Fons líquids         587.177,91        

            

  2. Drets pendents de cobrament    2.673.446,08        
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430 + del Pressupost corrent 
 
1.082.338,
26          

431 + de Pressupostos tancats 
 
1.478.573,
77          

257,258,270,275,440,44
2,449,456,470,471,472,5
37,538,550,565,566 

+ d´Operacions no pressupostàries      
112.534,05          

            

  
3. Obligacions pendents de 
pagament      1.421.572,92        

400 + del Pressupost corrent      
958.126,31          

401 + de Pressupostos tancats       
30.328,61          

165,166,180,185,410,41
4,419,453,456,475,476,4
77,502,515,516,521,550,
560,561 

+ d´Operacions no pressupostàries      
433.118,00          

            

  4. Partides pendents d´aplicació   -     30.650,22        

            

554,559 - cobraments realitzats pendents 
d´aplicació definitiva 

      
30.650,22          

555,5581,5585 + pagaments realitzats pendents 
d´aplicació definitiva         

            

  
I. Romanent de tresoreria total (1 + 
2 - 3 + 4)     1.808.400,85    

  2961,2962,2981,2982,49
00,4901,4902,4903,5961
,5962,5981,5982 

II. Saldos de dubtós cobrament 
       622.153,35    

    III. Excés de finançament afectat       236.540,50    

  
  

IV. romanent de tresoreria per a 
despeses generals (I - II - III)       949.707,00    

   

SEGON 
Donar compte del present acord en la següent sessió ordinària del Ple de la corporació. 
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TERCER 
Donar compte al Ple de la corporació de l’informe d’avaluació del compliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i regla de despesa, elaborat per la Intervenció 
amb caràcter independent i que s’incorpora al previst a l’article 191.3 del TRHL,  
 

QUART 
Donar trasllat del present acord al Departament de Tresoreria – Intervenció, a la Generalitat de 
Catalunya i a l’Administració de l’Estat. 
 

INFORME D’AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE L’OBJECTIU D’ESTABILITAT 
PRESSUPOSTÀRIA, SOSTENIBILITAT FINANCERA I REGLA DE DESPESA. 

Els indicadors de caràcter macroeconòmic aplicats als ens locals de forma  individual per la Llei 
orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, són els 
següents: 

 

a) Objectiu d’estabilitat pressupostària. 

D’acord amb l’article 11 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, totes les administracions 
públiques han de presentar equilibri o superàvit, sense que puguin incórrer en dèficit estructural, 
definit com a dèficit ajustat del cicle, net de mesures excepcionals i temporals. Les corporacions 
locals han de mantenir una posició d’equilibri o de superàvit, computada en termes de capacitat de 
finançament d’acord amb la definició del sistema europeu de comptes. 

El càlcul per determinar la capacitat o necessitat de finançament s’obtindrà mitjançant la diferència 
entre els drets reconeguts nets liquidats dels capítols pressupostaris 1 a 7 amb les obligacions 
reconegudes netes liquidades de l’estat de despeses també dels capítols pressupostaris 1 a 7. És 
a dir, la comparació entre ingressos i despeses liquidades de caràcter no financer. A l'import 
obtingut se li afegirà la suma algebraica dels ajustaments segons els criteris establerts pel Sistema 
Europeu de Comptes (SEC), els quals tenen per objecte convertir els imports liquidats, calculats 
segons criteris de comptabilitat pressupostària, en imports calculats en termes de comptabilitat 
nacional. 

D’acord amb les xifres de la liquidació del pressupost, la capacitat o necessitat de finançament 
calculada amb els criteris del SEC95, és: 

 

CAPACITAT/NECESSITAT  

DE FINANÇAMENT  

 

LIQUIDACIÓ 
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Ingressos dels capítols 1 a 7   4.785.424 

Despeses dels capítols 1 a 7   4.255.692 

Ajustaments SEC 95     -324.252 

Ajustament consolidació operacions entre el grup  

Capacitat (+)/Necessitat(-) de finançament     205.480 

    

 

4,29% 

 

 

A la liquidació del pressupost 2015, l'Ajuntament presenta, un cop aplicats els ajustos SEC 95, 
una Capacitat de Finançament de 205.480€ que correspon al 4,29% dels ingressos dels capítols 1 
a 7 (4.785.424 €). 

b) Regla de la despesa. 

“Només es pot gastar allò que es pot pagar” 

D’acord amb l’article 12 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, la variació de la despesa 
computable de l’Administració Central, de les comunitats autònomes i de les corporacions locals 
no pot superar la taxa de referència de creixement del producte interior brut de mitjà termini de 
l’economia espanyola. 

En cas d’incompliment d’aquests indicadors cal aprovar un pla econòmic i financer en els termes 
previstos a l’article 21 de la Llei orgànica 2/2012 i a l’article 10 de l’Ordre ECF/138/2007. 

Per al seu càlcul, caldrà comparar la despesa computable obtinguda en la liquidació del 
pressupost de l’any anterior amb la despesa computable del pressupost que es liquidada. La 
despesa computable corresponent a l’any 2014 s’incrementarà en el percentatge 
d’increment del PIB de l’economia espanyola per aquest exercici, estimat en el 1,3%, 
l’import del qual constituirà el sostre de la despesa de l’any 2015. La despesa computable 
obtinguda a l’any 2015 es podrà modificar en funció dels ajustaments previstos en el SEC, per tal 
d’avaluar el seu acompliment en termes de comptabilitat nacional. 

Límit a la Base de la despesa 

Base exercici anterior 3.963.296  

Taxa límit aprovada pel Ministeri 1,30%  

Valoració de canvis normatius sobre recaptació  0,00 
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Valor màxim base de l’exercici 4.014.809 

 

Despeses dels capítols 1 a 7, llevat d’interessos 4.214.053 

Ajustaments SEC95  -109.294 

Despesa pendent d'aplicar 

  

-109.294 

Aplicacions no financeres, llevat interessos 4.104.759 

  

  

Ingressos Cap 4 i 7 procedents d'AAPP 742.468  

Desviacions  128.668 

Despesa finançada amb subvencions 613.800 

  

Ajustament consolidació operacions entre el grup 0  

Base de la despesa exercici actual 3.490.959 

Marge a la Regla de la Despesa 523.850 

Taxa implícita d'increment -11,92% 

 

c) Objectiu de sostenibilitat financera. 

Compliment del límit de deute 

L’article 13 de la LOEPSF estableix l’obligació de no superar el límit de deute públic.  

Per acord del Consell de Ministres de 27 de juny de 2014 aquest límit de deute públic s’ha fixat en 
el 3,9% del PIB per l’exercici 2015. 

No obstant el que s’assenyala, per a l’administració local no s’ha aprovat el límit en termes 
d’ingressos no financers, per la qual cosa s’aplica els límits d’endeutament previstos en l’article 
53.2  la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, aprovada per RDL 2/2014, tot tenint en compte el que 
s’estableix a la disposició final 30ª de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per l’any 2013, dotat de vigència indefinida, pel que fa a les operacions de 
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crèdit a llarg termini per a finançar inversions, i que està fixat en el 75% dels ingressos corrents 
liquidats. 

Pel que s'informa que el nivell de deute així calculat estaria per sota del 110% dels ingressos 
corrents, límit previst segons l'article 53 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, i per sobre del 75%, límit que estableix la Disposició Addicional 74a de la Llei 22/2013, de 
23 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2014. 

El deute financer es defineix segons el protocol de dèficit excessiu regulat per la normativa 
europea sobre aquesta matèria. Segons aquesta normativa, els saldos pendents d’amortitzar 
corresponents a les liquidacions negatives de les Participacions en els Ingressos de l’Estat dels 
anys 2008 i 2009 no computen com a deute viu de la Corporació. Per tant, només es contempla 
com a deute viu el corresponent amb les entitats financeres, en concepte de préstecs, crèdits o 
avals rebuts. 

La posició a 31/12 de l’entitat és 

DEUTE PÚBLIC AMB CRITERIS SEC95 

Saldo inicial  4.734.821,41 

Augments    217.985,87 

Disminucions    665.790,57 

Saldo final 4.287.016,71 

Capitals signats i no disposats               0,00 

 

Deute Públic en termes SEC95 4.287.016,71 

Sobre ingressos corrents 

 (4.316.947,52) 

 

 

   99,30% 

 

Deute comercial: període mitjà de pagament 

La modificació de la LOEPSF per la Llei Orgànica 9/2013 suposa la introducció d'una nova Regla 
fiscal d'obligat compliment per a les Administracions Públiques per aplicació del principi de 
sostenibilitat financera que es formula de nou incloent en el mateix, a més del deute financer, el 
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deute comercial el pagament del qual s'ha de verificar a través de l'indicador: Període Mitjà de 
Pagament. 

Aquest nou paràmetre constitueix un indicador econòmic el càlcul del qual ha estat desenvolupat 
pel Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol. 

El període mitjà de pagament global a proveïdors que es publica a la Central d’Informació 
Econòmica i Financera de les Administracions Públiques prevista a l’article 28 de la Llei orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, no pot ser superior a 30 
dies. En el cas que superi aquest termini cal aprovar un pla de tresoreria previst a l’article 13.6 de 
la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril.  

Com sigui que el Període Mitjà de Pagament als proveïdors, d’acord amb les dades facilitades per 
la tresoreria a 31 de desembre de 2015, supera els seixanta dies. 

En l’elaboració del pla de tresoreria cal incloure-hi mesures de sanejament i de gestió que han de 
fer referència a la reducció de despeses, l’increment d’ingressos o a la gestió de cobraments i 
pagaments. L’actualització del pla de tresoreria ha de ser aprovat per l’òrgan competent per 
adoptar aquestes mesures.  
 

Estalvi net positiu. 

La ràtio legal d’estalvi net, prevista a l’article 3.1 a) de l’Ordre ECF/138/2007, s’ha de calcular 
d'acord amb el procediment especificat a l'annex 3 d'aquesta Ordre. 

S’entén per estalvi net la diferència entre els drets liquidats pels capítols 1 a 5 de l’estat 
d’ingressos i les obligacions reconegudes pels capítols 1, 2 i 4 de l’estat de despeses, minorada 
en l'import de l’anualitat teòrica d’amortització de l’operació projectada i cadascun dels préstecs i 
avals a tercers pendents de reemborsar. 

Càlcul  de  la  ràtio:   

Drets  liquidats  Capítols I  a  V  

-Obligacions  reconegudes  Cap. I,  II  i  IV  

-Anualitat teòrica d’amortització  

+ Despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria. 

           

Drets reconeguts nets.Cap.1,2,3,4 i 5     4.316.947,52  
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-Obligacions reconegudes netes. Cap. 1, 2  i 4,  

 

3.820.326,88 

  

-Anualitats teòriques de l’amortització     563.112,32  

+Despeses finançades amb RT 
(Cap.1,2,4)   171.011,61 

Estalvi Net         104.519,93 

 

Rati estalvi net...................................................................................................2,42% 

L’estalvi net de l’exercici ha de ser positiu. L’estalvi net pretén reflectir que els ingressos corrents, 
o ordinaris (del capítol 1 al 5) siguin més que suficients per cobrir les despeses ordinàries (del 
capítol 1 al 4) més la despesa financera i les amortitzacions a llarg termini.   

Segon.- Iniciar els tràmits per l’elaboració d’un Pla de tresoreria, de conformitat amb l’article 13.6 
de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, així 
com allò que disposa l’Ordre de la Generalitat de Catalunya ECF/138/2007, de 27 d’abril. 

Tercer.- Donar trasllat del present acord al Departament de Tresoreria – Intervenció, a la 
Generalitat de Catalunya i a l’Administració de l’Estat.”””””” 

 
INTERVENCIONS:  
 
Regidor Oscar Baró (ERC-AM): 
Si, dono la paraula al Tècnic Carles Santaló. 
 
TAE Carles Santaló: 
Si, gràcies. Hola, bona tarda. Bueno, el pressupost del 2015, el resultat del qual es va liquidar, ha 
sigut un resultat pressupostari de 2.999.119,98€, el romanent de tresoreria de 949.707€ i en 
definitiva el resultat és que ha donat un estalvi brut de 496.620€, és a dir, que en un principi, hi ha 
hagut més ingressos que despeses amb lo que és l’execució del pressupost corrent.  
Per analitzar una mica aquests comptes, el ingressos reconeguts van ser del 105% en relació a la 
previsió inicial, i la despesa va ser de casi el 98% de la previsió inicial, és a dir, casi es va cobrir 
tota la despesa que s’havia pressupostat, tot i que els ingressos van ser superiors. 
L’endeutament, atès que en el 2015, com han anat passat al llarg d’aquests exercicis l’Ajuntament 
no s’ha endeutat, en aquests moments està amb un rati de 99,30% sobre el 114,84% que hi havia 
en l’exercici anterior. Això vol dir que de 4.734.000€ que hi havia de deute a llarg termini, ara en 
aquests moments és de 4.287.000€ de deute. Evidentment, el rati és del 99%, el límit que marca 
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la llei és el 75% perquè l’ajuntament es pugui tornar a endeutar, però, el fet de no endeutar-se 
durant aquests anys fa que el rati vagi baixant cada any amb un percentatge bastant important. 
I pel demés, amb les comptes, el que si que s’haurà d’incorporar per l’exercici següent és una 
partida d’inversions que era el Pla de dinamització Turisme Termal de 236.000€, que resta 
pendent d’una subvenció procedent de la Generalitat, però que aquesta despesa encara no s’ha 
realitzat i, per tant, en el tancament s’ha de tenir en compte per l’exercici 2016, aquesta despesa 
com a inversió. 
 
Regidor Oscar Baró (ERC-AM): 
Bueno, si em permets afegir una cosa referent al que has comentat de la inversió aquesta, com 
sabeu el pla, el pla de desenvolupament turístic, Bueno, hem renunciat amb ell, per tant això, 
realment en els pressupostos d’aquest any, refent els números, tenint en compte que no tindrem 
aquest ingrés, doncs els números que ens surten del romanent de tresoreria i demés serien una 
mica diferents; sumant també altres consideracions com per exemple el deute que té la Epel amb 
l’Ajuntament que són 228.000€ també es consideren tots com que no de dubtós cobrament sinó 
que no es cobraran. Per tant, aquests números que ha presentant en Carles, estan bé en el seu 
dia però, el romanent de tresoreria que ens surt a nosaltres és bastant inferior, d’uns 300 i escaigs 
mil euros, val? Sense... això, descomptant aquests 391.000€ de la subvenció turística, els 
228.000€ del deute de la Epel que els donem com que no es cobraran... és això. Sembla que 
surten uns números bastant arreglats però tenint en compte aquestes consideracions i afegint 
també que hi ha certes despeses del 2015 que s’acabaran aplicant al 2016, si també tinguéssim 
en compte que són uns altres 119.000€. Estic dient les dades molt per sobre, quan arribi el 
moment, perquè tenim en marxa un estudi econòmic que ja proporcionarem totes les dades, en el 
nostre entendre, que són les resultants per donar una visió més realista de que ha sigut el 2015, 
però, és un apunt. 
Comentar també aquest romanent de tresoreria també és possible degut a un pla, al pla de 
pagaments de proveïdors que es va fer fa dos anys i que era de 1.800.000€ que va fer que es 
poguessin pagar a proveïdors i fa que em passat a deute aquest 1.800.000€ i arregla els números 
de romanent de tresoreria que sinó també passarien a negatius. Petites consideracions que ja 
donarem més informació més endavant.  
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Si, una pregunta: qui fa el tancament dels comptes? La Diputació els valida? Si? Per tant els 
serveis financers de la Diputació validen aquests números? Correcte? 
 
Regidor Oscar Baró (ERC-AM) 
Si, si. Validats estan. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Per tant, entenem que aquests són els números fidedignes que reflexa l’estat d’execució del 
pressupost del 2015 en el seu tancament? 
 
Regidor Oscar Baró (ERC-AM): 
Si, si, si, és correcte. És així. 
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Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Per tant, a banda d’altres consideracions que ja tenen en compte suposo que a les previsions de 
dubtós cobrament, saldos de dubtós cobraments: 622.000€, si ara s’ha cobrat uns 700.000€, 
evidentment, no tota la proporcionalitat, la part proporcional en funció dels anys de distància als 
seus cobraments, el resultat encara seria millor.  
A partir d’aquí, aquest exercici del 2015 en el seu tancament, auditat per la Diputació de 
Barcelona. A partir d’aquí hi podem posar les consideracions que creguin més oportunes. Veurem 
l’exercici 2016 com el tanquen, però el que si està clar és que reflexa una bona gestió del 2015. Hi 
ha reflectida una bona gestió del 2012, 2013, 2014 i 2015. Aquí hem de tenir en compte que hi ha 
l’acumulat de l’empresa pública també. Home, jo entenc que portar per part de l’actual l’equip de 
govern, aquesta liquidació en el Ple, doncs home, segurament els hi hagués agradat més que els 
números haguessin sortit diferents. Surten, per tant, amb superàvit, fins hi tot hi ha capacitat de 
finançament amb 205.480€ que són els que són. A partir d’aquí, podem fer totes les 
consideracions que creguem oportunes, treure d’aquí, posar per allà, fer els càlculs d’una manera 
o fer-los d’una altra, però qui tanca l’exercici és la Diputació en la qual estem sotmesos a la seva 
capacitat fiscalitzadora. Els programes informàtics que fem servir per la comptabilitat venen per 
part de la Diputació de Barcelona i bé, si no ens refiem de l’òrgan supramunicipal en el qual li 
tenim delegades totes les competències recaptatòries i a la qual li tenim delegades també els 
tancaments dels exercicis, potser que busquem algú o altre i denunciem l’acord que tenim amb la 
Diputació de Barcelona. Denunciem, em refereixo no en els jutjats, sinó oficialment per buscar un 
altre proveïdor. Però mentre sigui així, els resultats són els que són. Per molt que intentem 
maquillar-los.  
 
Regidor Oscar Baró (ERC-AM): 
No, no, quan arribi el moment ja ho haurem de donar. De fet, la mateixa Diputació és la que ens té 
en marxa un estudi, que en breu ja tindrem els resultats i aleshores ja proporcionarem aquestes 
mateixes dades del que ha vist la Diputació.... 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
El que sí està segur és que la mateixa Diputació no anirà en contra dels seus propis números que 
ha anat fent des de, si no recordo malament, al llarg dels anys des del 1999. Per tant, tots els 
tancaments els fa la Diputació, els seus organismes supramunicipals i de fiscalització, i els 
números són els que són. A partir d’aquí poden agradar més o menys, eh, ho puc entendre. 
 
Regidor Oscar Baró (ERC-AM): 
No, però la Diputació no ha entrat per exemple amb el deute de la EPEL que si són 228.000€, 
només s’ha considerat com a dubtós cobrament una molt petita part segons unes taules. Segons 
si és de fa tres anys el 25%, però, realment, jo lo que dic és que aquest deute de la EPEL s’hauria 
de considerar al 100% i no en petits percentatges com s’ha fet. Com qualsevol altre deute. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
A la comissió informativa es va explicar a què es referia aquest deute. L’empresa pública també 
ha tancat l’exercici amb superàvit. Es va tancar en el consell d’administració. Jo tinc aquí el 
resultat del Consell d’Administració, amb resultat de l’exercici en positiu. 
 
Regidor Oscar Baró (ERC-AM): 



  
Ajuntament de Caldes d'Estrac 

 

 

15 
 

 

No, no. Perdoni, però precisament ens estan refent els números. Vostè no sé si n’està al cas, però 
hi ha una acta de la darrera reunió que Convergència no s’hi va presentar..... 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
No s’hi va presentar perquè es va convocar molt corre cuita i vam enviar-los (..... home, entenem 
que si fa gràcia, el públic podria anar a veure una funció, però això és un Plenari). 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Senyor Arnó, es va convocar amb més temps del que marquen els estatuts de la EPEL eh? 
 
Regidor Oscar Baró (ERC-AM): 
Es va convocar el dimecres anterior. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
I vàrem excusar la nostra assistència. I el que nosaltres excuséssim la nostra assistència no vol dir 
que no s’haguessin aprovat perquè es van aprovar els comptes. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
La van excusar diumenge a la tarda perquè si ho haguéssim sabut dimecres que era quan havíem 
convocat potser haguéssim pogut canviar dia. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
I la convocatòria en lloc d’arribar dimecres hagués arribat ..... en contes de divendres hagués 
arribat dimecres... 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
No va arribar divendres. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Escolti’m, guardem els correus. Bé és igual, no estem discutint la convocatòria del consell. En 
qualsevol cas, els comptes es varen aprovar. 
 
Regidor Oscar Baró (ERC-AM): 
No es van aprovar. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
No es van aprovar. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Bé. Doncs si no es van aprovar..... 
 
Regidor Oscar Baró (ERC-AM): 
Hi haurà una altra sessió ...... 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Si no es van aprovar, perquè es reflexa aquí? 
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Regidor Oscar Baró (ERC-AM): 
En aquí no ve en el compte general. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Els comptes de l’empresa pública estan acumulats a l’exercici. 
 
Regidor Oscar Baró (ERC-AM): 
La consolidació no està feta. Això estem només parlant dels comptes de l’Ajuntament avui a dia 
d’avui. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
A veure, en el tancament hi ha la consolidació del pressupost, entenc jo. I en tot cas, els de dubtós 
cobrament estan reflectits en aquí. És a dir, si no fos de dubtós cobrament s’haurien de qualificar 
d’alguna altra manera. 
 
Regidor Oscar Baró (ERC-AM): 
Exacte. Estem en desacord en que només s’ha considerat un petit percentatge en quan a dubtós 
cobrament, quan per a mi és el 100% del deute de la EPEL.  
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Si però no és la consideració que pugui tenir vostè. És la consideració que els hi donen els que 
fan els tancaments, en que si l’exercici... el dubtós cobrament és de l’any anterior s’hi aplica un 
10%, si és de l’any següent s’hi aplica un 15% i així successivament. Són criteris comptables. 
 
Regidor Oscar Baró (ERC-AM): 
Són criteris comptables generals, que apliquen de forma general. I en el cas concret de la EPEL, 
vostè sap que a més a més en els números que se’ns van presentar ni tant sols ve reconegut el 
deute dels 228.000€ amb l’Ajuntament. En els comptes de la EPEL. Aleshores si ja no es 
reconeixen d’entrada. Ni que es reconeguessin, no hi ha una liquiditat perquè es pugui fer efectiu 
això. I al final, sinó surt del mateix puesto. Al fi i al cap s’ha de declarar com a pèrdues i no que 
ens deuen uns diners que no arribaran mai. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Jo el que recomano que retirin els comptes aquests i que no els aprovin. No els aprovin fins que 
no hagin endreçat els números. 
 
Regidor Oscar Baró (ERC-AM): 
Si, nosaltres ho hem demanat però no..... 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
És a dir, avui és donar compte del que ja han aprovat en una junta de govern. És correcte no? 
 
Regidor Oscar Baró (ERC-AM): 
Els números són els que són tancats al 2015, per tant no es poden modificar perquè ja s’han 
enviat a ... i és un tancament. L’únic fem aquestes consideracions perquè realment, d’altra 
manera.... 
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Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Jo entenc que necessitin fer unes consideracions per intentar que surtin irreals. 
 
Regidor Oscar Baró (ERC-AM): 
No, no, són reals. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Però els números són els que vostès han aprovat, i això ho han aprovat en junta de govern entenc 
jo no? 
 
Regidor Oscar Baró (ERC-AM): 
Aviam.... 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Està aprovat per junta de govern? 
 
Secretària: 
Per decret. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Per decret. 
 
Regidor Oscar Baró (ERC-AM): 
Aviam, estan tancats perquè és aliè a la nostra gestió. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Però a veure, si els números no són reals no els poden tancar. 
 
Regidor David Salvà (ERC-AM): 
Deixi parlar si-us-plau. 
 
Regidor Oscar Baró (ERC-AM): 
Aviam, aquests números no es poden canviar perquè ja estan tancats i ja s’ha enviat la 
documentació a central i el que ens ha arribat per part d’intervenció i demés, que això no es pot ja 
modificar. Simplement, fem unes consideracions que no considerem que siguin correctes en el 
sentit de la imputació del deute de la EPEL, la subvenció turística, imputar el 100% dir que la 
Generalitat és deutor de 391.000€ quan no arribarà res d’això perquè... ja no perquè hi haguem 
renunciat, però en el cas de que no hi haguéssim renunciat, també el correcte, el més correcte 
hagués estat aplicar la part proporcional a lo que es va executar, perquè va associat a l’execució 
d’una obra al 50%. I si només s’ha executat obra per valor de 125.000€, imputar un ingrés de 
391.000€ que finalment, ja li dic, que tampoc arribaran a entrar. És a dir, s’han de refer aquests 
números i presentar al final el romanent de tresoreria resultant que sortiria. Bàsicament és això. 
Però ja arribarà en el seu moment quan tinguem l’estudi de Diputació, que potser li donarà més 
credibilitat de les dades que li dono jo. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
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Consti en acta que no li donen credibilitat en el tancament de l’exercici 2015 que ha fet la 
Diputació de Barcelona. 
 
Regidor Oscar Baró (ERC-AM): 
No, no, no l’ha fet la Diputació de Barcelona. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
No li dona credibilitat 
 
Regidor Oscar Baró (ERC-AM): 
Com dic, el paper ho suporta tot. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Si però el paper la fet algú. 
 
Regidor Oscar Baró (ERC-AM): 
Si, correcte i se li han aplicat consideracions generals a una entitat com al EPEL que té moltes 
particularitats. I si no es coneixen, doncs no s’apliquen. I aquí no ha entrat la Diputació però quan 
ho vegin diran: si, això s’ha de donar com a pèrdues, o a lo millor això no és dubtós cobrament 
sinó que és cobrament impossible. El tema de la subvenció turística el mateix. Despeses també..... 
coses que han quedat del 2015 sense aplicació pressupostària, que ara s’hauran de pagar i 
s’hauran d’incloure al 2016 com pot ser un romanent, un petit pagament que queda pendent de 
Santa Florentina de 30.000€ que és que no hi havia aplicació pressupostària. Ho farem ara, o per 
una sentència, la de TRUMES, que sí que ha arribat ara però també és d’una gestió anterior que 
s’acabarà aplicant al 2016. Haurem d’explicar d’on ve cada cosa. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Senyora secretària, hi ha factures al calaix, pendents? 
 
Secretària: 
Hi ha per passar crèdits extrajudicials. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
I per què no els apliquem? 
 
Secretària: 
Perquè primer aprovem la liquidació, el pressupost. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
I més o menys què pugen?  
 
Secretària: 
No ho sé exactament. 
 
Regidor Oscar Baró (ERC-AM): 
Els crèdits extrajudicials 17.000€ 
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Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Quan? 
 
Tresorer Carles Santaló: 
17.000€ 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Estem dient que els crèdits extrajudicials, és a dir, les factures al calaix, que vulgarment es diuen. 
Que són els crèdits del 2015 que passarien al 2016, estem parlant de 17.000€ sobre un tancament 
de 299.000€... home, no canvia gaire eh! 
 
Regidor Oscar Baró (ERC-AM): 
No, no, jo ho quantifico amb més, però quan arribi el moment ja es presentaran números. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Bé, doncs quan arribi el moment... 
 
Regidor Oscar Baró (ERC-AM): 
Ara mateix ni podem ensenyar-los al detall, a tothom ni a vostè. Jo ho quantifico amb 119.000€ la 
despesa del 2016,....... del 2015 que s’haurà d’aplicar al 2016. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Bueno, doncs així vol dir que hauran de passar tots aquests crèdits com a exercici 2015 per 
aplicar-los al 2016. Aprovar-los per plenari factura per factura. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Si els hi sembla, deixaríem aquest punt perquè podríem estar fins demà, i tenim un ple llarg. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Bé, els plens són per discutir. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
El que passa és que estem donant voltes una mica al mateix tema. La pròpia Diputació ha 
reconegut que veient el romanent que teníem, potser no era massa coherent que llavors 
tinguéssim aquest rati d’endeutament, i han trobat molt bé que vulguem fer un exercici de treure la 
pols a tot plegat, de tenir tots el números que és una cosa que s’ha de fer com així força sovint 
no? fer un informe econòmic financer per veure on estem i com està tot, no per buscar res 
malament, i no volem que els números sortint malament, perquè el que volem és que Caldes tiri 
endavant. Però, si que farem aquest exercici, així també els números.... els comptes són molt 
abstractes i així també veurem ben bé on estem. És això simplement eh! 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Molt bé. 
 
Regidor Oscar Baró (ERC-AM): 
Si, el que vol dir que un romanent de tresoreria de 900 mil € i escaig, amb això no s’explicaria que 
paguéssim a proveïdors a sis mesos com hem estat pagant. 
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Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Potser no, però ara al cobrar al Colon.... 
 
Regidor oscar baró (ERC-AM): 
Bueno, ara passarem a tres mesos. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Bueno i anterior al Colón...... 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC):  
Es que fixi-se’n, drets pendents de cobrament 2.673.000€, clar és aquí que..... si es cobrís tot això, 
evidentment es podria pagar aquest 1.400.000€ que tenim pendents de pagament. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (CDC): 
I tant. 
 
Regidor Oscar Baró (ERC-AM): 
Jo no voldria afegir res més però tampoc oblidem això, aquest punt de finançament de pago a 
proveïdors que van permetre que aquest romanents de tresoreria d’aquests darrers dos anys 
surtin com surten, sinó seria 1.500.000€ que s’hauria de descomptar. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
I provablement no tindríem l’endeutament que tenim si no hagués sigut per això. 
 
Regidor Oscar Baró (ERC-AM): 
Això també és correcte, llavors passaríem a parlar d’un 80 i escaig. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Estaríem al 62 per cent. 
 
Regidor Oscar Baró (ERC-AM): 
No, no, al 62 no estaríem. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Home.... faci el càlcul. 
 
Regidor Oscar Baró (ERC-AM): 
Però bé, en qualsevol cas quan arribi el moment doncs ja ho veiem. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Doncs si us sembla, deixem aquí aquest punt. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Lo que és bo per una cosa és dolent per l’altra.  
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Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Li agraïm en el Carles que ens hagi fet les explicacions, i el deixem marxar. Carles, gràcies. 
Val, doncs reprenem el punt 2.1  
 
2.1 - Declarar desert l’expedient de contractació de la concessió administrativa de l’ús 
privatiu d’espais de domini públic ubicats al Parc Joan Maragall, per procediment negociat. 
 
“””””””””” 
Antecedents 
 
I. El Ple de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac celebrat en sessió ordinària de 21 de 
març de 2016 va aprovar, entre d’altres, l’acord la part dispositiva del qual és el 
següent: 
 

1-  Aprovar l’inici de l’expedient de contractació per a la concessió administrativa 
de l'ús privatiu d'espais de domini públic ubicats al Parc de Joan Maragall. 
 
LOT 1 
 

EMPLAÇAMENT MÒDUL 
NÚM. 

SERVEIS MIDES 
Superfície + 

terrassa 

CÀNON 
MÌNIM 
ANUAL  

Parc Joan 
Maragall 

3 Bar 11,30m2+23,00m2 1.250,00€ 
inicial  

3.500,00€ 
anual 

 
LOT 2 
 

EMPLAÇAMENT MÒDUL 
NÚM. 

SERVEI MIDES 
Superfície + 

terrassa 

CÀNON 
MÌNIM 
ANUAL 

Parc Joan 
Maragall 

9 Bar-
Restaurant 

72,20m2+70,00m2   9.316,32€ 
inicial  
18.632,65€ 
anual 

 
2- Declarar la urgència d’aquesta contractació per raons d’interès públic, reduint 

els terminis de licitació, adjudicació i formalització del contracte a la meitat. 
3- Aprovar els plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que 

regiran aquesta contractació.  
4- Sotmetre a exposició pública el plec de clàusules administratives i tècniques 

particulars pel termini de 15 dies hàbils mitjançant anunci en el Butlletí Oficial 
de la província de Barcelona i al Perfil del Contractant als efectes de possibles 
reclamacions. Cas que no es formulin al·legacions, els plecs s’entendran 
aprovats definitivament sense necessitat d’adoptar un nou acord.  

5- Obrir la convocatòria i anunciar la licitació de l’esmentada contractació, 



  
Ajuntament de Caldes d'Estrac 

 

 

22 
 

 

simultàniament a la informació pública, que es tramitarà de forma urgent i que 
es durà a terme mitjançant procediment obert, en virtut d’allò que estableixen 
els articles 157 a 161 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. Cas 
que es presentin al·legacions la licitació restarà ajornada fins a la seva 
resolució. 

6- Donar trasllat d’aquest acord a intervenció, tresoreria. 
 
II. La licitació s’ha convocat per procediment obert mitjançant anunci publicat en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el dia 31 de març de 2016, en el Perfil del 
contractant, el tauler d’anuncis i en el web de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac. 
 
III. Durant el període de presentació de proposicions, que ha finalitzar el 18 d’abril de 
2016, no se n’ha presentat cap. 
 
IV. La secretària, en data 19 d’abril de 2016 ha emès un informe en què posa de 
relleu que havent-se constatat la no presentació de cap proposició a la licitació 
convocada per l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, s’escau declarar deserta la licitació. 
 
V. La Mesa de contractació  celebrada el 25 d’abril de 2016, va aprovar la proposta 
per elevar-la al Ple celebrat amb caràcter extraordinari i urgent el mateix dia 25 d’abril 
de 2016. 
 
VI. El Ple de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac en sessió celebrada amb caràcter 
extraordinari i urgent (Exp.681/2016) va aprovar el següent: 
 

Primer.- Declarar desert el procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, amb varis 
criteris d’adjudicació, del contracte per a la concessió administrativa de l'ús privatiu d'espais de domini 
públic ubicats al Parc de Joan Maragall, per manca de licitadors. 
 
Segon.- Iniciar expedient de contractació, mitjançant procediment negociat, per procedir a 
l’adjudicació de l’esmentat contracte amb les mateixes condicions inicials del contracte, excepte, les 
referides al pagament del cànon anual del Lot núm.1(3.500,00€) que, en aquest exercici, es farà 
efectiu en el mes de desembre de 2016, mentre que en el moment de la signatura del contracte 
només serà satisfet el cànon inicial (1.250,00€), segons es recull en el punt 4 del Plec de clàusules 
administratives particulars que regulen aquesta contractació. 
 
Tercer.- Publicar el present acord  en el perfil del contractant. 

 
VII. Mitjançant escrit d’aquest Ajuntament adreçat per correu electrònic invitant a tots 
els restauradors del municipi i dos de Sant Vicenç de Montalt, perquè fins el 9 de 
maig poguessin presentar oferta econòmica. Durant aquest termini només se n’ha 
presentat una. 
 
VIII. La Mesa de contractació reunida el 23 de maig de 2016, ha aprovat la proposta 
per elevar-la al Ple, de declarar deserta la licitació mitjançant procediment negociat 
per considerar que l’oferta presentada resulta inadmissible.  
  
Legislació aplicable 
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- Art.151 del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, se’n desprèn que només 
podrà declarar-se deserta una licitació quan, com en el cas que ens ocupa, no 
s’hagi presentat cap oferta o proposició admissible, d’acord amb els criteris 
que figuren al plec.  

 
ACORDS: 
 
Primer.- Declarar desert el procediment negociat perquè l’única proposició presentada 
no és admissible per no ajustar-se a les condicions establertes en el Plecs de 
clàusules administratives i tècniques particulars que regiran aquesta contractació.  
 
Segon.- Publicar el present acord en el perfil del contractant. “””””””” 
 
 
 
INTERVENCIONS: 
 
Regidor Miquel González (PSC-CP): 
Faríem conjuntament el punt 2.1 i 2.2 per el tema de donar de baixa el concurs i després donar 
d’alta el nou. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Val, conjuntament. 
 
Secretària: 
Bé, doncs, respecte al primer dels punts doncs, primer declarar desert el procediment negociat 
perquè l’única proposició presentada no és admissible per no ajustar-se a les condicions 
establertes en els Plecs de Clàusules Administratives i Tècniques particulars que regien aquesta 
contractació, segons publica el present acord en el Perfil del Contractant. 
 
2.2. Aprovació de l’inici d’un nou expedient de contractació i del Plec de clàusules 
administratives i tècniques per a la concessió administrativa de l'ús privatiu d'espais de 
domini públic ubicats al Parc de Joan Maragall.  
 
“”””””” 
Antecedents 
 
I. El Ple de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac celebrat en sessió ordinària de 21 de març 
de 2016 va aprovar, entre d’altres, l’acord la part dispositiva del qual és el següent: 
 

7-  Aprovar l’inici de l’expedient de contractació per a la concessió administrativa de l'ús privatiu 
d'espais de domini públic ubicats al Parc de Joan Maragall. 
 
LOT 1 
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EMPLAÇAMENT MÒDUL 
NÚM. 

SERVEIS MIDES 
Superfície + terrassa 

CÀNON MÌNIM 
ANUAL  

Parc Joan Maragall 3 Bar 11,30m2+23,00m2 1.250,00€ inicial  
3.500,00€ anual 

 
LOT 2 
 

EMPLAÇAMENT MÒDUL 
NÚM. 

SERVEI MIDES 
Superfície + terrassa 

CÀNON MÌNIM 
ANUAL 

Parc Joan Maragall 9 Bar-Restaurant 72,20m2+70,00m2   9.316,32€ inicial  
18.632,65€ anual 

 
8- Declarar la urgència d’aquesta contractació per raons d’interès públic, reduint els terminis de 

licitació, adjudicació i formalització del contracte a la meitat. 
9- Aprovar els plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran aquesta 

contractació.  
10- Sotmetre a exposició pública el plec de clàusules administratives i tècniques particulars pel 

termini de 15 dies hàbils mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona i al 
Perfil del Contractant als efectes de possibles reclamacions. Cas que no es formulin al·legacions, 
els plecs s’entendran aprovats definitivament sense necessitat d’adoptar un nou acord.  

11- Obrir la convocatòria i anunciar la licitació de l’esmentada contractació, simultàniament a la 
informació pública, que es tramitarà de forma urgent i que es durà a terme mitjançant 
procediment obert, en virtut d’allò que estableixen els articles 157 a 161 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. Cas que es presentin al·legacions la licitació restarà ajornada fins a la seva 
resolució. 

12- Donar trasllat d’aquest acord a intervenció, tresoreria. 
 
II. La licitació s’ha convocat per procediment obert mitjançant anunci publicat en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el dia 31 de març de 2016, en el Perfil del 
contractant, el tauler d’anuncis i en el web de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac. 
 
III. Durant el període de presentació de proposicions, que ha finalitzar el 18 d’abril de 
2016, no se n’ha presentat cap. 
 
IV. La secretària, en data 19 d’abril de 2016 ha emès un informe en què posa de relleu 
que havent-se constatat la no presentació de cap proposició a la licitació convocada 
per l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, s’escau declarar deserta la licitació. 
 
V. La Mesa de contractació  celebrada el 25 d’abril de 2016, va aprovar la proposta per 
elevar-la al Ple celebrat amb caràcter extraordinari i urgent el mateix dia 25 d’abril de 
2016. 
 
VI. El Ple de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac en sessió celebrada el dia 25 d’abril de 
2016  amb caràcter extraordinari i urgent (Exp.681/2016) va aprovar el següent: 
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1. Declarar desert el procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, amb varis 
criteris d’adjudicació, del contracte per a la concessió administrativa de l'ús privatiu d'espais 
de domini públic ubicats al Parc de Joan Maragall, per manca de licitadors. 

2. Iniciar expedient de contractació, mitjançant procediment negociat, per procedir a 
l’adjudicació de l’esmentat contracte amb les mateixes condicions inicials del contracte, 
excepte, les referides al pagament del cànon anual del Lot núm.1(3.500,00€) que, en aquest 
exercici, es farà efectiu en el mes de desembre de 2016, mentre que en el moment de la 
signatura del contracte només serà satisfet el cànon inicial (1.250,00€), segons es recull en 
el punt 4 del Plec de clàusules administratives particulars que regulen aquesta contractació. 

3. Publicar el present acord  en el perfil del contractant. 
 
VII. Mitjançant escrit d’aquest Ajuntament adreçat per correu electrònic invitant a tots 
els restauradors del municipi i dos de Sant Vicenç de Montalt, perquè fins el 9 de maig 
poguessin presentar oferta econòmica. Durant aquest termini només se n’ha presentat 
una pel Mòdul 9 i cap pel Mòdul 3. 
 
VIII. La Mesa de contractació reunida el 23 de maig de 2016, ha aprovat la proposta 
per elevar-la al Ple, de declarar deserta la licitació mitjançant procediment negociat per 
considerar que l’oferta presentada resulta inadmissible al no adir-se a l’establert en el 
Plec de clàusules administratives quant al moment del pagament del cànon anual.  
  
IX. Analitzada la situació en què es troben aquests Mòduls 3 i 9 del Parc de Joan 
Maragall, que durant anys han estat tancats, cal cercar la fórmula més adequada per 
optimitzar el seu rendiment per part de licitadors que puguin acreditar i mantenir la 
seva solvència al llarg de la concessió.  Els factors a tenir en compte són l’activitat a 
desenvolupar-hi, la inversió a realitzar per la seva posada en marxa que pot 
condicionar el termini de concessió i de pagament del cànon anual.  
 
 
Legislació aplicable 
 
 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. 
 Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text 

refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques. 
 Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 

d’octubre. 
 Reglament general de la Llei de patrimoni, aprovat pel Reial Decret 1373/2009, 

de 28 d’agost. 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar l’inici d’un nou expedient de contractació per a la concessió 
administrativa de l'ús privatiu d'espais de domini públic ubicats al Parc de Joan 
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Maragall. 
 
 

LOT 1 

 

MÒDUL 3 

 

SERVEIS 

 

SUPERFÍCIES 

 

CÀNON INICIAL 

 

CÀNON ANUAL 

 

Parc Joan Maragall 

   

Polivalent 

Local        11,30m2              

Terrassa  23,00m2 

 

1.250,00€ 

 

3.500,00€ 

 

LOT 2 

 

MÒDUL 9 

 

SERVEIS 

 

SUPERFÍCIES 

 

CÀNON INICIAL 

 

CÀNON ANUAL 

 

Parc Joan Maragall 

   

Bar.Restaurant 

Local         72,20m2 

Terrassa   70,00m2 

 

9.316,32€  

 

18.632,65€ 

 

Segon.- Declarar la urgència d’aquesta contractació per raons d’interès públic, reduint 
els terminis de licitació, adjudicació i formalització del contracte a la meitat. 
 
Tercer.- Aprovar els plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que 
regiran aquesta nova contractació.  
 
Quart.- Sotmetre a exposició pública el plec de clàusules administratives i tècniques 
particulars pel termini de 15 dies hàbils mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la 
província de Barcelona i al Perfil del Contractant als efectes de possibles 
reclamacions. Cas que no es formulin al·legacions, els plecs s’entendran aprovats 
definitivament sense necessitat d’adoptar un nou acord.  
 
Cinquè.- Obrir la convocatòria i anunciar la licitació de l’esmentada contractació, 
simultàniament a la informació pública, que es tramitarà de forma urgent i que es durà 
a terme mitjançant procediment obert, en virtut d’allò que estableixen els articles 157 a 
161 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. Cas que es presentin al·legacions la 
licitació restarà ajornada fins a la seva resolució.”””””””” 
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INTERVENCIONS: 
 
Regidor Miquel González (PSC-CP): 
Bé, des de l’equip de govern hi ha dos objectius clars en els Mòduls del Parc Maragall. Una és la 
plena capacitat dels Mòduls. Això vol dir que puguem oferir una varietat de serveis tant 
gastronòmic com ara, que incloem un altra tipus de servei que és com un tema polivalent amb el 
Mòdul 3. 
Amb el primer punt ja heu vist que és un tema que  quedat desert el concurs i, per tant, tornem a 
treure un altre concurs públic 
Hi ha quatre punts diferenciats entre l’anterior concurs i aquest. Un, es que s’ajorna el pagament 
del cànon per ajudar a una de les empreses perquè la inversió amb el mòdul 9 és una inversió 
molt gran i, per tant, pensem que es necessita recolzament a l’inversor que aposti pel poble de 
Caldes.  
Ampliar el que es pot vendre en el mòdul 3 perquè és un mòdul petit que queda entre dos mòduls 
i, aleshores, allà es podrà vendre des de roba o qualsevol altra cosa d’inversió que s’hi vulgui fer. 
Després, una altra de les coses que hem pensat que seria important, que es pugui fer en el 
desenvolupament econòmic del Parc, és que si hi ha un concessionari que es trasllada a un 
d’aquests Mòduls, sobretot al mòdul 9, i està al corrent de pagament; que no tingui cànon inicial 
perquè ja va fer aquest cànon inicial anteriorment. 
I, després, una altra de les coses que quedarà pendent és que dintre de cinc o sis anys quan 
acabi la concessió és que es podrà prorrogar, sempre que l’equip de govern que aleshores ho 
decideixi, els cinc i pico d’anys que tindran fins a set anys. Un parell d’anys més per amortitzar 
aquesta inversió, segons la inversió que ens presentin, segons la inversió que vagin a fer. 
Sobretot amb el mòdul 9 perquè està totalment destrossat i aleshores s’ha de fer totalment nou.  
 
Regidor Joaquim Arnó Porras (CDC): 
Bé, nosaltres ja els vam explicar a la Comissió Informativa i també a la comissió de licitació, doncs 
que estem a favor de qualsevol activitat que generi doncs sobretot plena ocupació en aquell espai. 
Sí que vam votar en contra en el Ple Extraordinari i Urgent que ara es dóna compte que va quedar 
desert, perquè ja ho vam advertir. Era inconcebible fer una licitació amb 15 dies d’urgència. Per 
tant, creiem que aquest temps es va perdre. Però si que estem a favor de qualsevol iniciativa que 
vulgui acompanyar la plena activitat d’aquell entorn de la proposta de l’equip de govern, esperant 
que aquest cop hi hagi millors resultats. 
 
VOTACIONS: 
La proposta és aprovada per unanimitat dels 11 regidors/es, 4 d’ERC-AM, 2 del PSC-CP i 5 CDC. 

2.3 Donar compliment a diverses sentències judicials. 
 
“”””””SENTÈNCIA NÚM. 55/2016 RECAIGUDA EN EL PROCEDIMENT NÚM. 322/2014 – 
Secció 1 DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 1 DE BARCELONA. 
 
Antecedents 
 
Òrgan jurisdiccional : JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 1 DE BARCELONA 
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Núm. procediment : 322/2014 – Secció 1 
 
Núm. i data sentència: 55/2016 de 14 de març de 2016 
 
Part actora : JOSÉ ANTONIO ALBIASU LARRAZA 
 
Part demandada : AJUNTAMENT DE CALDES D’ESTRAC 
 
Lletrat : Marta M. Lluís Dixon 
 
Objecte del recurs :  Responsabilitat patrimonial 
 
Decisió : Estimen el recurs interposat, amb imposició de costes. 
 
Fermesa : És ferma. 
 
Legislació aplicable 
 
Articles 118 de la Constitució i 17.2 de la Llei Orgànica del Poder Judicial estableixen l’obligació de 
complir les sentències i altres resolucions fermes dels Jutges i Tribunals. 
 
Articles 103 i 109 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa 
Administrativa, estableixen el mateix principi, en relació a l'execució de sentències. 
 
Articles 21 i 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local regulen la 
competència dels òrgans municipals per a l'exercici de les accions judicials i administratives. 
 
Pels fets i fonaments exposats, 
 
ACORDS 
 
Primer.- Donar compliment a la Sentència núm. 55/2016 recaiguda en el procediment núm. 
322/2014 – Secció 1 del Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Barcelona i complir-la en els 
seus estrictes termes. 
 
Segon.- Deixar sense efectes la Resolució de 5 de maig de 2014 de desestimació de la 
reclamació de responsabilitat patrimonial administrativa de conformitat amb el fallo de la Sentència 
núm. 55/2016, que declara anul·lar l’acte administratiu recorregut i declarar la concurrència de la 
responsabilitat patrimonial de l’Administració municipal demandada. 
   
Tercer.- Reconèixer l’obligació de 2.662,00€ (dos mil sis-cents seixanta dos euros) més les costes 
fins la xifra màxima de 400,00€ per tots els conceptes, fent-la efectiva mitjançant ingrés en el 
compte bancari indicat a aquest efecte. 
 
Quart.- Comunicar la present resolució al Jutjat contenciós administratiu número 1 de Barcelona a 
l’efecte processal oportú. 
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Sentència dictada en data 28/05/2015 pel Jutjat del Contenciós-Administratiu núm. 5 de 
Barcelona, P.O. núm. 49/2013-V, aclarida mitjançant Auto de 29/06/2015 
  
Antecedents 
 
Per Sentència dictada en data 28/05/2015 pel Jutjat del Contenciós-Administratiu núm. 5 de 
Barcelona, P.O. núm. 49/2013-V, aclarida mitjançant Auto de 29/06/2015, es va estimar 
íntegrament el recurs contenciós-administratiu presentat per “TRUMES, SA”, i es va declarar el 
seu dret a percebre de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac les quantitats corresponents en concepte 
de garanties definitives de l’obra “Magatzem de la Brigada Municipal, Fases 1 i 2, respectivament; 
i es va condemnar a l’Ajuntament de Caldes d’Estrac a pagar les costes del procediment judicial, 
en la xifra de 700€. 
 
Legislació aplicable 
 
Articles 118 de la Constitució i 17.2 de la Llei Orgànica del Poder Judicial estableixen l’obligació de 
complir les sentències i altres resolucions fermes dels Jutges i Tribunals. 
 
Articles 103 i 109 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa 
Administrativa, estableixen el mateix principi, en relació a l'execució de sentències. 
 
Articles 21 i 22 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local regulen la 
competència dels òrgans municipals per a l'exercici de les accions judicials i administratives. 
 
Pels fets i fonaments exposats, 
 
 
ACORDS 
 
Primer.- Donar compliment a la Sentència núm. 55/2016 recaiguda en el procediment núm. 
322/2014 – Secció 1 del Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Barcelona i complir-la en els 
seus estrictes termes. 
 
Segon.- Fer efectiva la quantia de 32.774,74€ mitjançant ingrés en el compte bancari indicat a 
aquest efecte. 
 
Tercer.- Adoptar el compromís de consignar aquesta quantia en la corresponent aplicació de 
despesa del pressupost de 2016.  
 
Quart.- Comunicar la present resolució al Jutjat contenciós administratiu número 1 de Barcelona a 
l’efecte processal oportú.”””””” 
 

INTERVENCIONS: 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
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No sé si algun regidor vol fer alguna consideració? No sé si vostès en voldrien dir alguna cosa? 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Bueno, potser valdria la pena explicar de què deriven no? 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC): 
Doncs la primera, la que tenim de José Antonio Albiasu Larraza és pel fet d’unes inundacions que 
va patir en el Passeig dels Anglesos. En el que entenc que devia ser en el forat de l’ascensor o un 
muntacàrregues o així. Val? Primer es va mirar si era responsabilitat de l’Ajuntament o no, però si, 
perquè era un tema de clavegueram. Per tant, la Sentència és ferma i no hi ha més, hem de 
pagar. 
I, la segona, es tracta de Trumes, el famós magatzem de la brigada, doncs els hi hem de tornar 
les fiances que ens van dipositar, en el seu moment, que es van executar. I, ells ens anaven a 
portar en un contenciós un altre cop perquè els hi devíem des de fa molt temps. Els hi vam donar 
el nostre compromís, dins l’exercici del 2016, en aquest pressupost, anant-los pagant, a poc a poc, 
però, com que hem tingut aquest cobrament així, inesperat, doncs podem pagar-los en una sola 
vegada i així també ens estalviarem interessos. 
Són dues sentències que s’han de complir i s’han de pagar. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Bé, a la qüestió de la primera, sí que es va comentar a la Comissió Informativa de verificar si al 
final hi havia una certa responsabilitat de la xarxa en alta del Consell Comarcal que passa pel 
Passeig dels Anglesos. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
No, se’n recorda que li van dir que ja estava verificat perquè era en alta... en baixa...  
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
No, van dir que ho comentarien però no recordo.... 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
No, no, ho vam parlar que el que eren bombes de drenatges i tot això, no ens corresponia a 
nosaltres però que era una xarxa de clavegueram. Ens corresponia a nosaltres de ple. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Molt bé. Doncs no hi ha més, no? és donar compte, no? 
 
Secretària: 
No. S’ha de votar. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Doncs val,  si són sentències les votarem a favor és clar. 
 
VOTACIONS:  
La proposta és aprovada per unanimitat dels 11 regidors/es 4 d’ERC-AM, 2 del PSC-CP i 5 CDC.  
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2.5. DICTAMEN D’APROVACIÓ INICIAL  DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL 
D’ORDENACIÓ URBANA DE CALDES D’ESTRAC DE L’ARTICLE 23 DE LES NORMES 
URBANÍSTIQUES PEL QUE FA A LES DEFINICIONS DELS USOS SEGONS LA FUNCIÓ 
URBANÍSTICA. 
 
“”””” 
Vist que el vigent Pla General d’Ordenació Urbana, P.G.O.U de Caldes d’Estrac va esser aprovat 
definidament pel la direcció General d’Urbanisme  en data  11 de juliol de 1984, sent publicada en 
data 19 d’octubre de 1984; que en data 22 de setembre de 2005 la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona va donar conformitat al text refós de les normes urbanístiques del 
planejament general del terme municipal de Caldes d’Estrac sent publicat en data 2 de desembre 
de 2005 i que en data 15 d’abril de 2010 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona va 
aprovar definitivament la modificació puntual del PGOU de Caldes d’Estrac dels articles 13, 18, 23 
i 31 de les normes urbanístiques, sent publicat en data 13 de juliol de 2010. 
 

Vist que  durant  els més de trenta anys transcorreguts des de l’aprovació del vigent PGOU 
s’han anat  produint  canvis de tot ordre en   els usos i les activitats residencials, industrials, 
comercials i econòmiques en general,  així com  s’han diversificat les activitats socials, recreatives, 
esportives, culturals i de tot ordre que es desenvolupen en el municipi de Caldes d’Estrac, i que 
s’ha produït també una important  evolució  i actualització de les Normatives urbanístiques i 
reguladores dels usos i les activitats que s’han anat introduint  tant en la legislació de la Unió 
europea, de l’Estat com de la mateixa Generalitat 

 
Atès que en l’aplicació pràctica de l’actual Normativa urbanística del municipi  els  serveis 

tècnics  han detectat i posat de manifest determinades disfuncions i dificultats d’interpretació a 
l’hora d’encaixar el usos, activitats i serveis de nova implantació o que són objecte de modificació, 
reforma o ampliació ,  segons els projectes d’obres i activitats  que es presenten a tramitat per 
obtenir la corresponent llicència o comunicació, amb el marc normatiu de les definicions 
contingudes en la vigent Normativa del PGOU  i en concret en l’article 23, el que en ocasions crea, 
o pot crear, problemes de seguretat jurídica pels particulars titulars d’activitats. 

 
 
És pel que es considera convenient promoure i tramitat, amb la màxima celeritat possible la 

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE CALDES D’ESTRAC  
en concret del article 23 de les normes urbanístiques pel que fa a les definicions dels usos segons 
la funció urbanística, amb la finalitat de desenvolupar i actualitzar  conceptualment la definició dels 
diferents usos urbanístics contemplats en el referit article 23 a quin contingut i definicions es 
remeten els demés articles de la Normativa quan han de definir els usos admesos, compatibles o 
prohibits en els diferents àmbits del sòl urbà, ja sigui consolidat o no consolidat així com   en els 
sectors de sòl urbanitzable que han de ser objecte de planejament derivat.  

 
Vist el contingut del document de proposta de MODIFICACIÓ PUNTUAL de referència 

formulat per l’Equip format pel lletrat-assessor d’aquest Ajuntament Sr. Salvador Milà i Solsona i 
l’Arquitecte Sr. Xavier Soriano  Gabarro, que conté la MEMÒRIA JUSTIFICATIVA de la modificació 
proposada i el text NORMATIU corresponent. 

 
Atès que  la present modificació puntual del P.G.O.U de Caldes d’Estrac es tramita a l’empara 
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de les potestats que els articles 96 i 85.1 i concordats de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, Text 
Refós aprovat pel decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agots de 3/2012 així com l’article 107 i 
concordants del Reglament de la llei d’urbanisme aprovat per Decret 305/2006, de 23 de juliol, que 
atribueixen als ajuntaments la potestat de modificar de manera puntual el planejament general 
municipal. 

 
Atès que aquesta modificació no   afecta al règim urbanístic del sòl, ni la seva ordenació ni 

ocupació,  ni altera els aprofitaments urbanístics  ni introdueix canvis en la incidència o impacte 
ambiental, pel que està totalment mancada d’efectes significatius sobre el medi ambient,  es 
considera la mateixa inclosa en el supòsit de no haver d’esser objecte d’avaluació ambiental 
estratègica, de conformitat amb allò  previst en la Disposició addicional Vuitena de la llei 16/2015 
de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya i dels governs locals i d’impuls de l’activitat econòmica, que contempla les Regles 
aplicables fins que la Llei 6/2009 s’adapti a la Llei de l’Estat 21/2013.    
 

Atès que  la present modificació, per raó del seu objecte i contingut,  no  necessita dels 
estudis de mobilitat generada ni  econòmic financer, en aplicació del que  disposa l’article 59, 
3,apartats c) i d)  del Text Refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya D.Lg. 1/2010 de 3 d’agost, 
relatiu al contingut de la Memòria dels Plans d’Ordenació urbanística municipals, . 

 
Atès que, així mateix la Modificació puntual proposada  no suposa cap canvi en el règim 

d’ordenació del sòl, ni dels aprofitaments urbanístics ni dels usos pel que  no és necessari acordar  
la suspensió de llicencies de conformitat amb el que estableix l’article 73 de TRLUC. 

 
Atès que, a efectes de la tramitació d’aquesta proposta de Modificació, resulta d’aplicació 

allò previst a l’article 117.3 en relació al 101, 1 b) i c) del Reglament de la llei d’urbanisme de 
Catalunya, aprovat per Decret 305/2006, de 23 de juliol, en el sentit de no resultar necessària la 
formulació de la figura d’ AVANÇ DE PLANEJAMENT, sinó que es pot procedir directament a la 
seva aprovació inicial. 

 
Atès que, pel mateix motiu exposat en l’apartat anterior, la present modificació no fa 

necessària la formulació d’un programa de participació ciutadana per la formulació i tramitació del 
pla, això sense perjudici que, com resulta de rigor, l’acord d’aprovació inicial de la present 
Modificació puntual, amb el contingut íntegre d’aquesta Memòria i demés documentació serà 
sotmès a la informació pública preceptiva pel termini d’un mes i en la forma  prevista  en els 
articles 8.5 a)  i 85, 4) del Text refós de la llei d’urbanisme de Catalunya així com en l’article 23 del 
seu Reglament i serà comunicada als Ajuntaments veïns. 

 
Atès que la competència per l’aprovació inicial dels instruments de planejament urbanístic 

general correspon a l’ Ajuntament Ple, de conformitat amb allò disposat a l’article 22, 2, c) de la 
Ley 7/1985 de 2 d’abril de Bases de régimen local i demés disposicions de la legislació local 
catalana. 

És pel que pot l’Ilm.Ajuntament Ple  ACORDAR: 
 
Primer- Aprovar inicialment la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL 

D’ORDENACIÓ URBANA DE CALDES D’ESTRAC de l’article 23 de les normes urbanístiques pel 
que fa a les definicions dels usos segons la funció urbanística, redactada per iniciativa municipal. 
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Segon.- Sotmetre a informació pública el document de la Modificació puntual per termini 

d’un mes a comptar des de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per mitjà 
dels corresponents edictes que seran publicats al referit Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a un diari de circulació a la província de 
Barcelona, a les publicacions d’abast local i als taulers d’anuncis i a la pàgina web de 
l’Ajuntament, amb notificació personal a les entitats representatives del comerç i les activitats 
econòmiques presents a la localitat,  amb indicació que durant dit termini es podrà consultar la 
documentació  tant a les oficines municipals com a la pàgina web municipal on es publicarà el 
contingut íntegre del document, als efectes de que, en el mateix termini, tots els interessats puguin 
formular al·legacions i propostes. 

 
Tercer.- Demanar el informe preceptiu  a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona 

del Departament de Territori i sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, amb remissió del 
contingut de la Modificació puntual , de conformitat amb allò previst a l’article 87 del text refós de 
la llei d’urbanisme de Catalunya, D.L. 172010 de 3 d’agost.  

 
Quart.- Demanar a la  Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona, amb 

remissió del contingut de la Modificació puntual , que  de conformitat amb el previst en l’apart 2 de 
l’article 7 de la llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes,  s’adopti 
resolució motivada declarant la no subjecció a avaluació ambiental de la present Modificació 
puntual, segons allò establert en la Disposició addicional Vuitena de la llei 16/2015 de 21 de juliol, 
de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i dels 
governs locals i d’impuls de l’activitat econòmica, que contempla les Regles aplicables fins que la 
Llei 6/2009 s’adapti a la Llei de l’Estat 21/2013.    

Cinquè.- Demanar el informe preceptiu a la Direcció General de Transports i Mobilitat del 
Departament de territori i sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya,  amb remissió del contingut 
de la Modificació puntual , en relació a  la procedència de declarar exempta la present modificació 
puntual de l’Estudi de mobilitat generada i transport públic, per raó del seu objecte i contingut. 

 
 Sisè.- Demanar el informe preceptius a la Direcció General de Comerç del Departament 

d’Empresa i Coneixement, amb remissió del contingut de la Modificació puntual. 
 

Vuitè.- Demanar els informes preceptius a la Demarcació de Carreteres i Demarcació de 
Costes de l’Estat a Catalunya, així com a la delegació d’ADIF a Catalunya,  amb remissió del 
contingut de la Modificació puntual. 

 
Novè.- Notificar així mateix els presents acords als Ajuntaments de Sant Andreu de 

Llavaneres, Sant Vicenç de Montalt, Arenys de Munt i Arenys de Mar, així com al Consell 
Comarcal del Maresme, pel seu coneixement i efectes i per tal que puguin formular les 
al·legacions que estimin pertinents.””””””” 
 
INTERVENCIONS: 
 
Regidor Miquel González (PSC-CP): 
Bé, com tothom sap tenim un pla general de l’any 1984 i per tan té un llenguatge, una normativa 
molt antiga, i el que fem és una reordenació de tot aquest llenguatge i de les activitats perquè 



  
Ajuntament de Caldes d'Estrac 

 

 

34 
 

 

puguin ser admeses dins del Pla General. 
El que estem fent és una actualització de la normativa urbanística, o sigui, les noves lleis 
d’urbanisme adaptar-les al llenguatge i a les descripcions dels usos, i aplicar-les al Pla General. 
Hi ha una modificació de l’article 23 i amb la màxima seguretat perquè hi ha gent que vol venir i 
garantir la seva inversió o fer qualsevol tipus d’activitats i hem de garantir aquesta màxima 
seguretat jurídica. 
Després, a l’apartat 8 de l’article 9 de la Llei d’Urbanisme ens diu que no podem establir 
contradiccions en els usos del sòl i, per tant, també entrem en aquest apartat i solucionem aquest 
apartat de la Llei d’Urbanisme de Catalunya. I, sobretot, deixar clar que si que hi ha enviament a 
urbanisme i si que hi ha enviaments a diferents llocs però hi ha alguns que no fa falta enviar 
perquè no hi ha cap ampliació de usos ni cap ampliació d’activitats. Només clarifica i explica 
exactament quin tipus d’activitats es podran fer i descripcions noves. Com per exemple amb el 
tema d’habitatges, passem de dos tipus d’habitatges a quatre tipus d’habitatges. 
Amb el tema hoteler només hi ha una petita modificació perquè resulta que Convergència ja va fer 
una modificació de usos només amb el tema hoteler en el any 2010, i, per tant, només hi ha una 
petita modificació. 
I, el que estem fent és això, una actualització de tot el tema d’usos i activitats amb el Pla General. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Bé, ens sorprèn aquesta modificació i més quan vam venir a veure l’expedient i no hi havia ni 
l’informe jurídic pertinent i en tot cas, trobàvem a faltar un procés. És dir, a què ve? A petició de 
què? On està l’interès públic? I més, quan estem elaborant un nou POUM en que ja s’ha fet la 
participació ciutadana. No ho veiem necessari, i per això es fa un POUM. Bàsicament, per 
incorporar totes aquestes matèries que a l’any 1984, doncs no s’incloïen i eren molt difoses, per 
poder-les incloure en un nou Pla General. 
Per tant, no hi veiem la necessitat o almenys no ens l’han sapigut explicar sobre la modificació 
d’un article com és l’article 23. Tampoc sabem a què obeeix, és a dir, apareix aquí una proposta 
de modificació feta pels redactors i un dictamen del regidor, no hi ha res més a l’expedient. Però 
en cap cas ni una petició ni una generació de necessitat. 
Creiem que l’expedient és força incomplert i, no sabem veure el perquè es fa o almenys, 
insisteixo, no veiem que ens l’hagin pogut explicar correctament. 
Si que es va introduir com a urgència a la comissió informativa. Haguessin potser.... en el tema del 
Pla General i qualsevol altra modificació amb l’anterior equip de govern es reunia i tenia en 
compte la resta dels grups municipals. Per tant, com a mínim haguéssim cregut necessària una 
reunió específica per si s’havia de fer alguna modificació. Insisteixo, en un procés que estem 
generant un nou POUM, modificar un article d’un Pla General antic al qual anem a substituir, no hi 
veiem, repeteixo, la necessitat. Per tant, el nostre vot no pot ser favorable, per tant, serà contrari. 
 
 
***** el Regidor Miquel Gonzàlez intenta respondre però té algun problema amb la veu. 
S’indisposa momentàniament i l’Alcaldessa decideix posposar la resposta del Regidor i 
anar al següent punt de l’ordre del dia.******** 
 
 
2.6. Modificació de l’acord de Ple de 22 de febrer de 2016 referent al nomenament de 
representants de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac al Consorci Digital Gestió Televisió 
Territorial Terrestre  
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“””””””””” 
Antecedents 
 
El Ple de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac en sessió extraordinària celebrada el 22 de 
febrer de 2016, va nomenar com a representants de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac 
al Consorci Digital Gestió Televisió Territorial Terrestre, als regidors senyors David 
Salvà Comas i Òscar Baró Clariana, de manera indistinta, sense especificar qui era el 
titular i el suplent. 
 
El Consorci Digital Gestió Televisió Territorial Terrestre demana a l’Ajuntament de 
Caldes d’Estrac que concreti qui és el titular i el suplent dels dos regidors nomenats. 
 
 
 
Legislació aplicable 
L’art. 38.c 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, 
estableix que l'Alcalde convocarà la sessió o sessions extraordinàries del Ple de la 
Corporació que siguin precises, a fi de resoldre, entre d’altres punts, el de 
nomenaments de representants de la Corporació en òrgans col·legiats, que siguin de 
la competència del Ple. 
 
PROPOSTA 
 
Primer.- Nomenar com a representant TITULAR de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac al 
Consorci Digital Gestió Televisió Territorial Terrestre, al regidor senyor Òscar Baró 
Clariana. 
 
Segon.- Nomenar com a representant SUPLENT de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac 
al Consorci Digital Gestió Televisió Territorial Terrestre, al regidor senyor David Salvà 
Comas. 
 
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord al Consorci Digital Gestió Televisió Territorial 
Terrestre als efectes escaients.””””””””” 
 
INTERVENCIONS: 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
En això és que simplement hi havia una mica d’ambigüitat sobre qui era el representant si l’Òscar 
Baró o en David Salvà. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
No, com a vicepresident de l’entitat a la que anem a fer el canvi, el problema venia donat no tant 
pel representant com podia ser un o l’altre, sinó el fet de que l’entitat del Consorci disposa també 
d’una societat mercantil en la qual els membres han d’anar a signar davant notari, per tant, no 
poden ser substituïts. I es va considerar habilitar al senyor Òscar Baró i, per tant, faltava l’acord 
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plenari per poder tenir l’habilitació oficial. És això? 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Si, ja està. 
 
Regidor Oscar Baró (ERC-AM): 
Si, també hi vaig anar jo a la reunió, i també en aquell moment també es requeria una firma de 
signatura per poder tirar endavant certs acords i llavors ens vàrem  adonar que no havíem 
especificat clarament qui era el primer i el segon. I, aquest acord és per aclarir-ho.  
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Molt bé. Estem tots d’acord no? 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Correcte. 
 
Secretària: 
El vot d’en Miquel, serà abstenció eh?! Perquè ha abandonat la sala. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Doncs ens esperem. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
De totes maneres no crec que..... 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Ja ve? 
 
VOTACIONS: 
La proposta és aprovada per unanimitat dels 11 regidors/es 4 vots d’ERC-AM, 2 vots del PSC-CP i 
5 vots CDC. 
 
********El Regidor Miquel González respon al Regidor Joaquim Arnó allà on ho havien deixat 
quan s’ha indisposat. Punt 2.5 Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General 
d’Ordenació Urbanística de Caldes d’Estrac, de l’article 23 de les NNUU pel que fa a les 
definicions dels usos segons la funció urbanística.******** 
 
INTERVENCIONS:  
 
Regidor Miquel González (PSC-CP): 
El tema del POUM aquest equip de govern ho ha aturat. Tothom és coneixedor de que podem 
entrar en un POUM, però  entrarem en un altre tipus de POUM amb un altre tipus de fer. 
Hem demanat a la Diputació de Barcelona un estudi d’un avanç de POUM i, per tant, fins que no 
arribi això no podem tenir parat tot el tema d’usos i activitats del poble, i aquest canvi de sistema 
de fer el POUM també fa que haguem d’avançar això. 
L’únic que estem fent és actualitzar el llenguatge i actualitzar el tema de les activitats i dels usos 
de tot el poble. No estem fent cap canvi ni cap situació estranya. Només estem verificant 
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conceptes perquè i, vostè ha sigut regidor d’urbanisme i, segur que s’haurà trobat amb temes on 
hi ha un llenguatge de l’any 1984. Activitats i usos que avui en dia ni existien a l’any 1984. S’està 
adaptant tot això perquè l’activitat del POUM no sabem quina durabilitat tindrà. Si seran dos anys 
o tres anys. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Entenem que no hi ha una suspensió del POUM sinó un alentiment del procés. Per tant, no es 
suspèn sinó que.... 
 
Regidor Miquel González (PSC-CP): 
No perdona. Vostès van fer una aposta per un grup privat d’arquitectes. Nosaltres el primer pas 
que farem és a la Diputació de Barcelona que ens faci un avanç de POUM, i serà una de les coses 
que hem demanat, vull dir que estem.... a veure la Diputació de Barcelona, aquest avanç de 
POUM, com el podem desenvolupar també en una altra situació. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Bueno. 
 
Regidor Miquel González PSC-CP): 
Que, és que,  per l’avanç de POUM, la despesa d’aquest Ajuntament serà zero. I la despesa amb 
el POUM que vostès estaven fent pues cada mes era un pico que nosaltres hem volgut estalviar. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
La despesa prevista era per tot el POUM eh?! La que teníem comptabilitzada, però bé. No oblidem 
també, que els estudis de mobilitat i de participació ciutadana, també els va pagar la Diputació i 
també van ser a cost zero, que per cert, quan arribi l’estudi de mobilitat, que suposo que estarà a 
punt.... Bueno, l’estaven fent ja, no? 
 
Regidor Miquel González (PSC-CP): 
Està demanat. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Per tant, ens agradaria veure’l i participar més activament en totes aquelles modificacions o 
activitats que generi el que hagi de general. 
 
Regidor Miquel González (PSC-CP): 
Home, sempre és bo participar i un vot a favor eh també?! 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Si però per votar, Sr. González. 
 
Regidor Miquel González (PSC-CP): 
Ja em costa parlar com per.... 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Si, però per votar a favor, estarà d’acord amb mi, i en altres ocasions vostè estava a la part 
contrària, demanaven moltes més explicacions i com a mínim una participació més activa. 
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Probablement, si això hi hagués hagut una participació prèvia, haguéssim pogut parlar i ho 
haguéssim vist amb uns altres ulls. 
Nosaltres ens hem trobat fa una setmana aquesta modificació sobre la taula, amb un expedient, al 
nostre entendre, incomplert. Probablement, ens podem equivocar també. I, com que no ho veiem 
clar i si nosaltres creiem que hem de fer al·legacions, doncs el nostre vot ha de ser contrari per 
poder-les realitzar. Per tant, ens podem trobar després en la resolució de les al·legacions. 
 
Regidor Miquel González (PSC-CP): 
Molt bé. 
 
VOTACIONS: 
El dictamen s’aprova per 4 vots a favor de ERC-AM, 2 vots a favor de PSC-CP i 5 vots en contra 
de CDC. 
 
2.7. Prendre coneixement de la renúncia presentada per la regidora Mònica Serra Nieto al 
càrrec de regidora de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac. 
 
“””””” 
La regidora de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, senyora Mònica Serra Nieto, ha presentat un 
escrit registrat amb el núm.1952 amb data 20 de maig de 2016, en base el qual renúncia a la 
condició de regidora de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, pel grup municipal de Convergència i 
Unió i a l’acta d’electe local.  
 
La referida renúncia s’ha de fer efectiva davant el Ple municipal. 
 
En la llista de la candidatura del partit polític Convergència i Unió (CiU) de la qual forma part la 
regidora Mònica Serra, segons la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 
22 d’abril de 2015, amb motiu de les eleccions municipals de 24 de maig de 2015, en la qual 
també hi figuren els candidats a continuació del darrer proclamat de la referida llista electoral de la 
candidatura del partit polític “Convergència i Unió (CiU)” que, en ordre descendent, seguint 
aquesta llista, correspon al senyor Francesc Garcia Cuyàs. 
 
El senyor Francesc Garcia Cuyàs mitjançant escrit registrat amb el núm.1953 amb data 20 de 
maig de 2016, en base el qual renúncia al càrrec de regidor.   
 
En conseqüència, proposar a la Junta Electoral Central l’expedició de la corresponent credencial a 
favor del següent de la llista  perquè pugui prendre possessió del càrrec de regidor d’aquesta 
Corporació. 
 
Legislació aplicable 
 Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
 Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general. 
 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. 
 Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 

d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 
 Reglament orgànic municipal aprovat pel Ple municipal el 7 de novembre de 2011, art.40.  
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 Instrucció de 10 de juliol de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre substitució dels 
càrrecs representatius locals. 

 
L’art.40 del ROM en concordança amb l’establert en l’art. 9 del ROF estableix que la renúncia 
comporta la pèrdua de la condició de regidor que s’ha de fer efectiva davant el Ple municipal. 
 
Els arts.19.1.l i 182 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, en 
relació a la substitució de càrrecs representatius locals, atribuint-se a la Junta Electoral Central, 
l’expedició de credencials als regidors en casos de vacant per renúncia, quan hagin finalitzat el 
seu mandat les Juntes Electorals de Zona, en relació al procés electoral de renovació de càrrecs 
municipals, com és el cas. 
 
La instrucció de 10 de juliol de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre substitució dels càrrecs 
representatius locals, on s’estableix com efecte de la renúncia, la pèrdua del càrrec de regidor, 
havent de prendre raó el Ple municipal i d’indicar el nom de la persona, que a criteri de la 
Corporació, correspongui cobrir la vacant, de forma prèvia a la tramitació de l’expedient davant la 
Junta Electoral Central. 
 
ACORDS 
 
Primer.- Prendre coneixement de la renúncia al seu càrrec i a l’acta de regidora de l’Ajuntament de 
Caldes d’Estrac, que es fa efectiva en aquest acte, presentada per la senyora Mònica Serra 
Nieto. 
 
Segon.- Tramitar l’expedient corresponent a la substitució de la senyora Mònica Serra Nieto, 
sol·licitant a la Junta Electoral Central que expedeixi credencial a favor del senyor Martí Daban 
Canaleta que figura en el lloc setè de la llista electoral de la candidatura “Convergència i Unió 
(CiU)”, al qual li correspon d’acord amb la normativa electoral vigent, a l’haver renunciat el senyor 
Francesc Garcia Cuyàs, que venia a continuació de la senyora Mònica Serra com la darrera 
proclamada, perquè es procedeixi a l’expedició de la corresponent credencial, per poder prendre 
possessió del càrrec de regidor d’aquesta Corporació. 
 
Tercer.- Donar trasllat de l’expedient corresponent a la Junta Electoral Central perquè atorgui la 
corresponent credencial. 
 
Quart.- Donar trasllat de l’acord  als interessats als efectes oportuns, fent-ho públic al tauler 
d’anuncis i al web municipal.  “”””””””” 
 
INTERVENCIONS: 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
No vols dir res Mònica? 
 
Mònica Serra (CDC): 
No 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
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No? 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Bé, jo vaig presentar la renúncia a petició de la Mònica i bàsicament, bé... si no ho dius tu, ja ho 
dic jo. És a dir, per temes laborals i per temes de poder-s’hi dedicar. Per tant, la voluntat de servei 
en el municipi de Caldes l’ha tingut sempre des del primer dia que va entrar a l’equip de govern i, 
precisament, per aquesta responsabilitat de no poder assumir les seves funcions degut al lloc de 
treball on està, la llunyania i la seva situació familiar, ha preferit no haver de estar al capdavant 
d’aquesta responsabilitat per, precisament, no fallar als seus companys. Penso que és un gest 
molt honorable. 
Si que he de dir que els pocs anys que hem estat treballant.... 
 
Regidora Mònica Serra (CDC):  
Dos quasi. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Dos anys, però que ja ens coneixíem d’abans. Però ens aquests dos anys, la feina que ha fet ha 
sigut amb entrega, dedicació i, penso, que l’equip d’acció social, de servei socials en poden donar 
manifest de que ha estat allà, ha estat amb elles, és a dir, bàsicament amb elles, treballant. 
Presentant propostes noves que s’han portat a terme i que encara s’estan duent a terme. I, que 
realment, ha assumit unes feines que, sempre dic el mateix, cap de la resta dels companys 
hagués sigut capaç de fer-ho de la manera que ho ha fet ella, i amb l’excel·lència i la voluntat de 
servei i de professionalitat. Per tant, la perdem com a regidora però no la perdem com a 
companya i sempre que pugui serà amb nosaltres. Amb tots nosaltres, amb el nostre grup però 
també al servei del municipi de Caldes que al final és el que compte i per això estem tots aquí. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Doncs, Mònica, jo també et vull donar les gràcies per aquest temps de treball, i agrair-te també la 
teva capacitat de diàleg, la teva qualitat humana, que és molt alta. I, dir-te, que particularment no 
m’hagués sapigut greu tenir-te al meu equip. Moltes gràcies i molta sort. 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
Bé, des del nostre grup del PSC-CP, també agrair-te moltíssim aquests dos anys que hem 
treballat a dintre el govern, a dintre l’Ajuntament amb tu, i dir-te que tinguis molta sort, que a la 
nova etapa que comences, que et vagi molt bé, i que aquí ens tindràs sempre que ho necessitis. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
En prenem coneixement, i no ens agradaria.... home, jo amb tots els meus respectes, tot i ja una 
vegada pres el coneixement doncs ja no és regidora, demanaria sis plau si es pot mantenir a la 
taula encara que no hagi de votar les mocions. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
I tant! 
 
Regidora Mònica Serra (CDC):  
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Perdoneu que m’he emocionat però realment, jo quan vaig començar aquesta etapa ho vaig fer 
amb molt de carinyo perquè creia molt amb un projecte a serveis socials i em va fer molta pena 
haver de deixar-ho com tots sabeu. 
Hagués continuat però és que per la meva circumstància que tinc, és que no dono per més i no 
puc arribar a tot. I penso que les coses s’han de fer ben fetes, amb cara i ulls. I que no és correcte 
ocupar un càrrec que no pots treballar o que no pots dedicar-hi el temps que es mereix. 
I bé, m’ha costat molt però, finalment, he pres aquesta decisió i us agraeixo a tots vosaltres el 
temps que hem compartit, uns bons i uns altres, no tant bons, però estic molt contenta d’haver 
tingut aquesta etapa aquí amb vosaltres. Gràcies. 
 
Els membres del consistori  en prenen coneixement. 
 
 
 
3.1 Moció que presenta el grup municipal PSC-CP en relació a la defensa de les 
Diputacions. 
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INTERVENCIONS: 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Doncs votem si hi estem d’acord. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Bé, evidentment nosaltres hi votarem a favor però permeti’m de fer unes quantes consideracions. 
Està en fase d’elaboració la Llei Catalana d’ens local que ens ha de permetre sobretot tindre una 
territorialització diversa i diferent a la que tenim ara. Un sol objectiu i és que municipi, govern i un 
sol nivell d’administració. En aquest moment s’està plantejant el fet de que les vegueries tinguin el 
desplegament natural del govern de Catalunya i totes les seves competències i després acabi 
havent-hi un sol nivell, digues-li Diputacions, digues-li Consells Comarcals, diguem-li 
Mancomunitats, el nom és el de menys, ja sigui Àrea Metropolitana la que sigui la que acabi 
prestant tots els serveis supramunicipals dels Ajuntaments que en aquests moments no puguin 
assumir. Si ens anéssim al Maresme, que és una comarca rica, és una comarca amb molta 
població, però si ens anem a altres comarques, sobretot del Pirineu, veuríem que qui presten els 
serveis són els Consells Comarcals, i qui presten directes i mancomunen aquests serveis són 
aquests Consells Comarcals, òbviament, ajudats per aquestes Diputacions i òbviament aquestes 
Diputacions poden fer-ho perquè la Llei d’Hisendes Locals estableix només dos nivells, és a dir: 
municipis i províncies, per tant, tota la transferència econòmica de l’estat espanyol es deriva cap a 
les Diputacions. 
Esperem que en un futur no molt llunyà puguem tindre una llei catalana que ens permeti doncs 
una modificació del mapa territorial en que no hi hagin tants nivells i els recursos puguin anar més 
directament cap als municipis i directament a la prestació de serveis del ciutadà que és el que 
importa. 
Però, mentrestant, com vostè ha dit, han d’existir els ens que realment ens presten els serveis. 
Consells Comarcals i en aquest cas les Diputacions. I és per això que hi donarem el nostre suport. 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
Gràcies. 
 
VOTACIONS: 
La moció és aprovada per unanimitat dels 11 regidors/es 4 d’ERC-AM, 2 del PSC-CP i 5 CDC. 
 
 
3.2 MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGENT EN RELACIÓ A EL NOM 
DE L'ESCOLA DE  CALDES 
 
“””””” 
 

ANTECEDENTS 
 

El passat 04 d'abril de 2016, la majoria de pares i mares dels alumnes  matriculats al  
CEIP SAGRADA FAMÍLIA van tenir coneixement, mitjançant escrit signat per la Directora 
de l'Escola, Natalia Millán i repartit mitjançant correu electrònic, que  el  Consell de Centre 
de l'Escola, en sessió celebrada el dia 15  de març havia decidit per unanimitat de tots els 
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seus membres, iniciar el procés de canvi de nom de l'Escola per considerar que el seu 
nom "no és representatiu del municipi o del món educatiu i cultural". 

 
El mateix escrit anunciava que els dies 11, 12  i 13 d'abril es procediria a consultar als 
pares i mares dels alumnes, mitjançant la col·locació d'una urna a les entrades i 
sortides del Centre i que paral·lelament els nens i nenes realitzarien un treball per 
aportar propostes per al nou nom que hauria de tenir l'escola. 

 
Posteriorment, en data 3 de maig, novament els pares i mares dels alumnes rebien una 
nova circular de la Directora del Centre en que se'ls informava dels resultats de la 
consulta efectuada i en que, a la vista de l'escassa participació aconseguida -només un 
27% del cens, 76 vots - es comunicava que en un Consell Escolar celebrat el 19 
d'abril, s’havia decidit convocar una nova consulta entre els dies 3 í 10 de maig de 
2016. 
(Falta resultat final) 

 
Val a dir, que en les dues comunicacions de la Direcció del Centre s’especificava que 
les consultes NO tenien caràcter vinculant i no condicionaven per res la decisió que ja 
havia pres el Consell de Centre del 15  de marc de procedir al canvi de nom de l'escola. 
El  segon escrit, deixava molt clar aquest extrem: 

 
"....finalment només volia recordar que la consulta no és vinculant Ja que el 
Consell Escolar va aprovar la iniciativa. Tal i com queda recollit al Decret 
198/1996  de  12  de juny: 
Article 6.Denominació específica dels col·legis d'educació infantil i 
primària. 
6.1.- Els col·legis dependents del Departament d'Ensenyament tenen la 
denominació específica que estableix l'esmentat Departament escoltats els 
municipis respectius. La denominació específica pot ésser modificada a proposta 
del Consell escolar del centre, que s'hi ha de mostrar favorable per una majoria 
de dos terços dels membres que els constitueixen. La proposta de modificació 
s’acompanyarà d'un informe del consell escolar en el qual es Justifica la 
conveniència del canvi de denominació específica i s'hi exposen els mèrits que 
concorren en la denominació proposada i de l'informe favorable de 
l'Ajuntament on s'emplaça el col·legi. Excepcionalment el Departament 
d'Ensenyament pot denegar la modificació de denominació específica quan 
concorrin circumstancies justificatives que així ho requereixin... " 

 
CONSIDERACIONS 

 
PRIMERA.-CONVERGENTS DE CALDES  considera que canviar el nom de l'escola és  un 
procés molt important, atenent totes les connotacions que comporta  i a totes  les parts 
implicades, com son els pares i mares actuals, però com també ho és tot el poble de Caldes, ja 
que no es pot oblidar que es tracta d'una escola pública municipal i que hi ha molts Caldencs i 
Caldenques que han estudiat en aquest Centre o que algun dia ho faran. Volem dir amb això 
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que considerem que en cas de plantejar el canvi, cal que es segueixi un procés del tot 
escrupolós que contempli les màximes garanties legals i democràtiques per a que el resultat 
sigui el que realment la comunitat  desitja. 

 
SEGONA.- A la vista dels antecedents citats, CONVERGENTS de CALDES vol expressar que 
en la seva opinió, el procés que s’està portant a terme, de moment, no es pot qualificar de 
"canvi", perquè no existeix -que se'n tingui constància- cap proposta concreta de nova 
denominació. Canviar vol dir substituir una cosa, o un nom per un altre, i de moment aquest no 
és el cas. Per tant, seria més propi que es parlés de procés d'eliminació de l'actual nom 
"Sagrada Família" i no pas de canvi de nom. 

 
TERCERA.- Igualment, CONVERGENTS DE CALDES, considera que el procediment emprat 
per la Direcció del Centre i pel Consell de Centre d'iniciar el procés i després preguntar-ho als 
pares i mares de l'Escola, no és el més adequat sí el que es vol és procedir d'acord amb la 
voluntat d'aquests pares i mares. Considerem que hauria estat molt més encertat fer-ho al 
revés, és a dir, primer preguntar i després decidir, permetent així que es poguessin escoltar 
totes les veus i també facilitant la participació de totes les opinions abans de prendre cap 
decisió. 

 
QUARTA.- Malgrat les anteriors afirmacions, des de CONVERGENTS DE CALDES, no es 
posa en dubte la legitimitat de que, per part de qui sigui, és pugui pensar en que cal canviar el 
nom de l'escola de Caldes, però en tant que Grup Municipal de l'Ajuntament i des del punt de 
vista de la representació municipal, si que posa en qüestió el procediment emprat fins ara que, 
segons sembla, rau en l'acord unànime adoptat pel Consell de Centre el passat 15 de març. La 
raó del nostre posicionament radica en el fet que en aquest Consell, entre d'altres, en forma 
part la representació legal d'aquest Ajuntament, en la persona del Regidor/a d'Ensenyament 
que, des de la Moció de Censura del gener del 2016, coincideix amb la persona que ostenta  
l'alcaldia, la Sra. Rosa Pou. Entenem que abans de manifestar la seva posició favorable al 
canvi de denominació de l'escola, la Sra. Pou havia d'haver demanat quina era l'opinió de tot 
l'Ajuntament,  si més no consultant als Portaveus de tots els Grups Polítics Municipals. 

 
CINQUENA .- CONVERGENTS DE CALDES insisteix en que la determinació del nom de 
l'escola no és un tema baladí que es pugui tramitar de qualsevol manera. De fet, el fragment de 
la carta de la Direcció del Centre que s'ha reproduït als antecedents d'aquesta moció ja ho 
posa en evidencia, quan citant la normativa que es conté en el DECRET 198/1996, de 12 de 
juny, pel qual s'aprova el reglament orgànic dels centres docents públics que imparteixen 
educació infantil i primària, diu que la denominació correspon al Departament d'Ensenyament 
"escoltats els municipis respectius" i quan fa referencia a la proposta concreta de canvi, també 
diu que haurà de comptar amb "l'informe favorable de l'Ajuntament on s'emplaça el col·legi". 
Per tant, té tot el sentit demanar  i reclamar  que, si  s'ha  d’iniciar aquest  procés  de canvi, el 
representant de l'Ajuntament al Consell de Centre, abans de pronunciar-se, consulti al conjunt 
dels membres del consistori, tal i com ja hem dit a la consideració anterior. 

 
SISENA.- Sobre l'argument que la Direcció del Centre, en el seu escrit, atribueix a la 
unanimitat del Consell de Centre del 15 de març, de retirar el nom actual perquè "no és 
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representatiu del municipi o del món educatiu i cultural", CONVERGENTS DE CALDES vol 
manifestar que res més lluny de la seva voluntat que erigir-se en representant del "món 
educatiu i cultural" que es cita, però si que es considera legitimat a expressar la seva opinió 
pel que fa la representativitat del municipi. I en aquest sentit vol deixar constància que la 
denominació SAGRADA  FAMÍLIA de l'escola   de Caldes comença des del primer moment 
d’existència del Centre, quan en la seva primera versió, la que ocupava l'edificació que avui és 
l'Escola Bressol, ja rebia aquest nom, tal i com consta en diferents referencies i dades 
bibliogràfiques consultades que així la nomenen en la data de la seva inauguració oficial el 28 
de gener del 1928, deu anys després que es comencessin les obres al  1918. 

 
SETENA.- Finalment i a la vista de la inquietud i preocupació que ha generat la iniciativa que 
protagonitza el Consell de Centre de l'Escola de la ma de la Direcció de Centre, creiem que ha 
arribat el moment de que l’Ajuntament de Caldes intervingui en el procés i el lideri, ateses 
també les connotacions abans citades relatives a la importància del nom de l'escola pel 
conjunt de caldencs i Caldenques. 

 
 

Per  tant, en  base  els  antecedents  citats  i  les  consideracions  exposades,  el  Grup 
Municipal CONVERGENTS DE CALDES, proposa al Ple l'adopció dels següents 

 
 

ACORDS . 
 
 

PRIMER.- L'Ajuntament de Caldes d'Estrac no considera que l'actual nom de l'escola Sagrada 
Família tingui cap connotació negativa, però davant la inquietud que ha generat la iniciativa del 
Consell Escolar de canviar-lo, crearà una Comissió Especial sobre el nom de l'Escola, 
integrada per la Regidora d'Ensenyament i un representant de cada Grup Municipal amb vot 
ponderat, la missió de la  qual  serà  la d'escatir si resulta procedent l'inici del procés legal i 
administratiu de canviar la denominació actual de l'Escola de Caldes. 

 
SEGON.- La primera de les tasques que haurà d'assumir aquesta Comissió serà la de copsar 
l'estat d'opinió del conjunt de la comunitat educativa, inicialment a través dels seus òrgans de 
representació - Consell Escolar Municipal - i després, si s'escau, establint les formes de 
consulta a tots els seus membres que es considerin convenients, sempre amb les màximes 
garanties de legalitat, participació democràtica i d’imparcialitat. 

 
 
TERCER.- En el supòsit que de la consulta a la comunitat educativa en resultés una proposta 
de canvi de denominació del Centre, l'Ajuntament, abans d'informar-la favorablement en els 
terminis i condicions que marca la legislació vigent, procedirà a consultar a tots els ciutadans 
de Caldes, una consulta popular en el termes i condicions. 
 
QUART.- Establir que, mentre no es completi tot el procés detallat en els acords anteriors, 
l'Ajuntament de Caldes s’abstindrà de fixar institucionalment la seva posició al respecte del 
possible canvi de nom, ja que considerem que la qüestió te la suficient transcendència com 
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perquè no es determini el seu posicionament fins que es conegui de manera clara i fefaent 
quina és la voluntat majoritària dels Caldencs  i Caldenques.””””””” 
 
INTERVENCIONS: 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Bé, fa 20 anys que tinc relació amb aquesta escola. Tinc un fill de 23 anys i ell va començar 
allà a P3. És la tercera vegada que hi ha hagut aquesta proposta de canvi de nom. Aquesta 
proposta de iniciar el procés de canvi de nom.  
En el seu moment en el Consell Escolar jo vaig comentar que no prosperaria perquè mai ha 
prosperat. Val?. El que no entenc és com hem arribat en aquest punt de posar el carro davant 
dels bous perquè, en tot moment, veieu que es parla d’iniciar un procés de canvi de nom, i en 
tot moment heu vist que es va començar fent una votació. Justament la directora va enviar un 
mail explicant que com que hi havia hagut poca participació, havia guanyat el SI, el canvi de 
nom, però no es considerava que es pogués legitimar, doncs, perquè hi havia molt poca 
participació. 
Es va decidir tornar a consultar a les famílies. Tot hi així, ara ha guanyat el NO, també hi ha 
hagut poca participació, però ha guanyat el NO, i aquesta consulta s’ha quedat aquí. Ja està. 
Ja està. Tota aquesta inquietud,....... tota aquesta inquietud s’ha volgut crear perquè no hauria 
passat res més que això. Vull dir, no ho entenc. M’agradaria que m’ho expliquessin. 
Després, no podem,... vostès no poden fer una ......., crear una moció..... ho sigui .... amb 
afirmacions que no són certes. Jo no he votat en cap moment a favor del canvi de l’escola. Jo 
he votat a favor de que s’iniciï aquest procés, aquest procés de consulta. 
A veure, jo estic en un partit que estem defensant que s’iniciï un procés de consulta. Estem 
iniciant un procés cap a la independència, no vol dir que hi arribem a sac. Farem una consulta 
per arribar en aquesta independència. 
És el mateix. S’ha iniciat un procés, que no entenc què passa. No entenc què fa por. 
D’altra banda. S’ha col·lapsat l’Ajuntament amb instàncies..... si vostès han anat a buscar 
persones perquè ho signin, perquè aquesta inquietud .... perquè? perdoneu. Aquesta 
inquietud, hi ha gent gran que a nosaltres ens han vingut a explicar que signin aquella 
instància, val? M’és igual, és molt legítim. Però jo només els hi demanaré que un altre cop que 
ho facin, em facin aquell quadradet, que en signin 100 i me les entren de cop, perquè 
col·lapsen l’Oficina d’Atenció al Ciutadà. 
Llavors, si això ha quedat aturat. Si com a pares han rebut no? .... han rebut ara els 
resultats...de....doncs havia guanyat el NO en el Consell Escolar es va considerar que hi havia 
molts pocs pares que haguessin anat a votar. Es va considerar que hi ha altres coses en què 
dedicar l’energia i que s’aturés aquest procés. Ja està. Que ja no hi hauria hagut més. 
 
Regidora Elisabeth Segura (CDC): 
Bé, a veure, a mi m’agradaria que quan s’informa als pares i es posa, com bé diu el redactat 
del centre, que es vota per una unanimitat, de que tots els membres presents allà varen votar 
a favor d’iniciar el procés. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Iniciar el procés. 
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Regidora Elisabeth Segura (CDC): 
Correcte. Doncs nosaltres com a grup, demanem que la propera vegada, sigui una miqueta 
més prudent, i com a mínim, no digui que si ..... que .... és una postura. També es podria 
haver abstingut i haver-ho comunicat a la resta del consistori. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
És que no m’ha entès. El procés que s’ha iniciat és un procés democràtic per votar si es vol 
canviar el nom. Jo sempre estaré a favor d’un procés democràtic. Sempre. I si el que s’ha 
iniciat és això, per a fer una consulta.... jo sempre estaré a favor d’una consulta, és que no 
m’abstindré mai. 
 
Regidora Elisabeth Segura (CDC): 
Nosaltres també. De fet estem demanant que es faci una consulta..... 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
És el que es va iniciar. 
 
Regidora Elisabeth Segura (CDC): 
Però que es faci una consulta a nivell de tota la comunitat educativa i que també, creiem que 
és important que es tingui en el poble..... 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Si. 
 
Regidora Elisabeth segura (CDC): 
I després.... 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Ja es feia eh?! 
 
Regidora Elisabeth Segura (CDC): 
M’agradaria fer una petita petició, ja que ens acusa a nosaltres d’haver tirat endavant una 
instància, que no sabem.... Si sabem que han sigut pares i famílies amb inquietuds i vilatans 
del municipi que han tirat endavant. Veritablement, si vostè filtra questa inquietud que afecta al 
municipi des del prisma que hem sigut nosaltres, veritablement està molt equivocada. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
No, no..... 
 
Regidora Elisabeth Segura (CDC): 
I voldria puntualitzar-li perquè no hem tingut res a veure. És una inquietud a nivell del 
municipi. Si vostès s’ho volen prendre així.... de veritat, a mi m’agradaria recalcar que van molt 
equivocats.  
Evidentment, el divendres, com a famílies, ens varen notificar de que això s’havia aturat. 
Perfecte. Doncs no vol dir que això no es pugui tirar endavant el procés d’altres maneres. I el 
que estem demanant és prendre una sèrie d’acords, conjunts a ser possible, per si d’aquí a un 
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temps tornés a sortir, doncs escolta’m que tothom pogués tenir l’oportunitat de posar el seu 
granet de sorra. 
Simplement, és el que estem demanant. No hi ha més enllà, ni res. I, que hi ha hagut molt de 
malestar a nivell de la comunitat educativa, jo crec que va ser en el moment en que es varen 
rebre els correus electrònics, no pas en el moment que Convergents de Caldes ha redactat 
una moció. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
mmm.... És que no sé què més dir-vos, la veritat. No sé què més dir-vos. M’agradaria saber si 
el projecte educatiu us preocupa del centre. M’agradaria saber si us preocupa. 
 
Regidora Elisabeth Segura (CDC): 
Sempre ens ha preocupat i hem intentat formar-hi part, sempre que hem estat en el Consell 
Escolar hi hem donat suport, i això vostè ho sap perfectament perquè en els últims anys hi 
hem coincidit. Per tant..... 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Bé, l’últim any, si de cas. 
 
Regidora Elisabeth Segura (CDC): 
I crec que no té res a veure el projecte educatiu amb el canvi de nom del centre. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Si, perquè crec que mai s’ha fet una moció per demanar necessitats per l’escola. Jo vull saber 
si vostès, a part del nom, a més a més, d’un procés de consulta democràtic que s’ha iniciat, 
vull saber si els hi preocupa alguna altra cosa més.  
 
Regidor Joaquim Arnó (CD): 
Faci una moció i veurà com la votem. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
No.... vostè senyor Arnó, vostè a P3 es va llegir el projecte educatiu de l’escola? 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC):  
Vostè faci la moció que correspon i..... i en parlem. No estem parlant del projecte educatiu? 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Doncs fet. 
 
Regidora Elisabeth Segura (CDC) 
Senyora Alcaldessa si em permet, si recorda, estant present les dues en el Consell Escolar 
vàrem realitzar una moció conjunta que es va presentar en aquest Ajuntament perquè ens 
preocupava la nostra escola. I la vam realitzar conjuntament. Ajuntament i comunitat educativa 
al complert. Per tant, no ens digui ara que no ens n’hem preocupat mai quan ja n’hem 
presentat alguna, i vostè hi era present en aquell moment com a mare. 
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Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Si, si. 
Bé, jo si mantenen aquesta moció endavant no la puc votar a favor perquè,.... vull dir, es basa 
en afirmacions que no són certes com ara el fet de dir que jo he votat a favor del canvi de 
nom, que això no he fet mai. 
 
Regidora Elisabeth Segura (CDC): 
Nosaltres ens hem remès a la informació de la carta de la Direcció del Centre. Si, està mal 
explicat, o bé, que és molt probable que ho hem entès malament, doncs, creiem que no som 
els únics que ho hem entès malament, perquè de fet les entrades de registre que vostè té per 
instància, crec que manifesta que hi ha hagut moltíssima gent del poble que ho ha mal 
interpretat. 
 
Alcaldessa rosa Pou (ERC-AM): 
Si. Doncs votarem. Votarem i ho deixarem aquí. Per tant, esquerra votarem en contra 
d’aquesta moció. 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
Nosaltres també. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Doncs, llavors no s’aprova.  
 
Regidora Elisabeth Segura (CDC): 
O si li sembla, el que podríem fer, vist que la vàrem entrar, és, si estan d’acord amb la resta 
de la moció, prendre els acords doncs .... podríem fer la modificació de la frase.... 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
És que no cal. Retirin-la. És que..... si no ha avançat aquest procés. Ha quedat mort. En el 
punt que ha quedat mort les altres dues vegades. 
 
Regidora Elisabeth Segura (CDC): 
Però la volem mantenir perquè en el cas que en un futur, que esperem que sigui molt llunyà o 
que no sigui, doncs que es poguessin emprar aquests acords. I, simplement, que més 
democràtic que crear una comissió on tothom hi estigui representat i que puguem parlar-ho 
entre tots. És un dels acords que es demanen. En fi, cadascú, cada grup..... 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
El que està clar és que si hagués sortit un SI, això hagués acabat derivat en una consulta 
popular, això ho tinc claríssim. Si hi ha gent gran que.... jo ho entenc, hi ha gent gran que 
s’estima aquest nom. 
Però hi ha altres punts que no són certs. Jo no puc votar a favor de d’afirmacions que no són 
certes. I a més a més, si vostès es podrien remetre a les actes dels Consells Escolars. Si van 
a l’escola les podran consultar. 
Si consulten les actes veuran que sempre es parla, sempre, d’iniciar el procés de canvi 
passant per una consulta. I a més a més explica tot el procediment. Explica que ha de passar 
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per un Ple. 
Està molt explicat això, vull dir. En els pares se’ls hi va explicar això de que s’hauria de passar 
per un Ple en cas de que fos que guanyés que SI el canvi. 
Jo penso que no s’ha enganyat, penso que cadascú ha interpretat una mica.... doncs hi ha 
hagut una alarma i cadascú ho ha interpretat com ha volgut. 
Per tant, jo no puc votar a favor d’aquesta moció. 
Si la volen retirar i entrar-la amb una altra... d’això.... 
Doncs llavors passarem en el punt 3.3. Ja ho hem dit. Ja hem votat. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
No. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
És que ho hem fet. Hem votat. Després ha sigut quan hem dit, si convé ho traiem però ja 
havíem votat. Si, si.si.  
 
VOTACIONS: 
La moció NO és aprovada per 4 vots en contra d’ERC-AM, 2 vots en contra del PSC-CP i 5 vots 
a favor CDC. 
 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Doncs passem al punt 3.3  
 
Regidor Àngel Rusiñol (CDC): 
Presentem nosaltres no?, no és conjunta aquesta no?. 
 
Regidora Elisabeth Segura (CDC): 
No  
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
No  
 
Regidor Àngel Rusiñol (CDC): 
Val. És sobre les diades. 
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INTERVENCIONS: 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Val, jo li dono la raó en que el vam avisar amb molt poc temps i, per tant, no puc dir el contrari 
per molt que hi hagués un dia de festa, que ni contàvem amb la voràgine del dilluns 16 que 
era festa i ens en vam adonar el mateix dilluns. El mateix dilluns vam dir això, que no havíem 
avisat. 
Jo també he vingut a juntes de portaveus que m’han avisat el mateix dia o a escoltar algun 
manifest que també m’han avisat el mateix dia i no ha passat res, si he pogut he vingut. 
Després, entenc que aquesta moció també és una mica d’autocrítica no? perquè parlen de 
que mai s’ha fet aquest calendari. 
No? val, val. No és que doncs jo felicito al meu Regidor de Cultura i també a premsa perquè 
ho hem vist amb aquests tres mesos que calia fer això. Perquè no pot ser, perquè anem una 
mica així a l’últim moment. 
En el cas de que es facin doncs, actes que siguin per cobrir expedients, nosaltres n’hem fet 
dos des de que estem a l’equip de govern. Vam celebrar el dia de la dona, ho vam fer una 
mica a instàncies de la nostra secció local que és qui va organitzar-ho i, a més a més, vam 
avisar amb temps i van organitzar aquella encesa d’espelmes simbòlica, va participar gent i es 
va convidar a entitats i també a partits que volguessin venir a llegir. Penso que ho vam fer 
amb temps. 
En el cas de la commemoració del 17 de maig, ens ha passat el contrari. Hem volgut fer més 
que el que se’ns demana. Jo no sé si vostès tenen,.... si tenen... una sectorial d’igualtat on hi 
ha el col·lectiu LGTB? Jo no sé que els hi demanen com a equips de govern i que els 
representen en els ajuntaments. 
A nosaltres des d’esquerra, el col·lectiu LGTB que és un col·lectiu que està molt ben 
organitzat i que és una sectorial molt potent, ens va demanar simplement que com a acte 
simbòlic hi hagués la bandera de l’Arc de Sant Martí al balcó. Que hi fos uns dies abans per 
conscienciar. Mira, avui n’estem parlant, si no ho haguéssim fet no en parlaríem. 
Vam voler anar una mica més enllà i fer aquell manifest. No hagués ni calgut. Ells ens van 
demanar això i haguéssim hagut de penjar la bandera de l’Arc de Sant Martí i ja està. Si que 
estic d’acord en que s’han de fer, ..... en que hem d’establir aquest calendari. Llavors jo els hi 
proposo que retirin aquesta moció, que ens trobem els portaveus i que ho decidim. 
Perquè tampoc la puc votar a favor perquè diuen que vam fer un acte per cobrir expedient i no 
és veritat. El vam fer seguint el que una mica ens demanen que fem. Doncs per donar 
visibilitat a un col·lectiu que necessita tenir visibilitat i .... jo si els hi sembla, retirem la moció, 
quedem els portaveus i decidim com ho fem. I decidim si hi ha actes que no cal que vulguem 
anar més enllà i doncs simplement seguir el que ells ens demanen o si hi ha actes que els 
vulguem fer més bonics. Però clar, potser no cal que a principi d’any sapiguem què voldrem 
fer amb tot perquè no sé, doncs quan vam acabar aquest any després del 17 de maig vam dir, 
doncs no sé, l’any que ve podríem crear unes seccions de cinema doncs per conscienciar. 
Que no tot ho tinguem que tenir decidit a principi d’any que puguem anar també fent-ho 
créixer durant el temps, no? 
I després per el que parlen d’això, de lo del dia del reciclatge, justament hem rebut un material 
a l’Ajuntament, però, ens va semblar molt precipitat organitzar un acte per aquell dia i hem 
parlat amb l’escola perquè durant el primer trimestre es pugui fer una jornada ben feta, ben 
pensada i portar-los-hi aquest material sobre el reciclatge. 
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I lo que ...... això ara ja és una curiositat meva. Dóna la casualitat o no que el mateix dia 17. 
Què vol dir aquest: o no? 
 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
És un tema de redactat. No busqui res més. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Clar, clar. És que és un  NO estrany no? per això.... doncs ja està.  
Doncs que els hi sembla això de..... 
 
Regidor Àngel rusiñol (CDC): 
A mi em sembla perfecte. El que passa és que hem d’entendre que la part explicativa deixa de 
manifest potser el darrer dia. A mi em va fer una mica de vergonya perquè el públic ens va fer 
una pregunta i en aquell moment no ens vam presentar amb una d’aquestes trobades i 
justament en aquesta, 55 minuts abans se’ns avisa. 
És lògic. El que és més important són els acords. Que s’ha de quedar i fer un bon calendari i 
consultar a les associacions que tothom s’hi senti identificat. Doncs crec que val la pena. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
A més tenim ja planificada una reunió amb entitats. 
 
Regidor Àngel Rusiñol (CDC): 
Jo crec que val la pena. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (CDC): 
I els hi volem demanar també que ells facin les seves propostes. 
 
Regidor Àngel Rusiñol (CDC): 
Però m’imagino que són els drets de pataleta no? que té tothom. 55 minuts abans doncs.... 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
A mi també m’havien avisat un dia, el dia de la commemoració del dia de la dona, el mateix 
dia al matí eh?! I vaig venir. 
 
Regidor Àngel Rusiñol (CDC): 
Però també han canviat les coses i....... 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Doncs si els hi sembla...... 
 
Regidor Àngel Rusiñol (CDC): 
....aprofitem 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
I no va passar res, no va passar res. Ja se sap... vull dir a vegades.... no? 



  
Ajuntament de Caldes d'Estrac 

 

 

58 
 

 

 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Però cada any es celebrava igual eh?! 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
El què? El dia de la dona? 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Si 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Home si, senyor Arnó, però jo què sé si llegirà un manifest al matí o al vespre o, no sé, 
ballarem una sardana. No ho sé. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Retirarem la moció, comptant que d’aquí al proper Ple ordinari ja haguem pogut tenir una 
reunió per aquest tema, perquè sinó doncs tornarem a presentar...... 
 
Alcaldessa rosa Pou (ERC-AM): 
No, agafem aquest compromís. 
 
Secretària: 
Es vota doncs a favor de retirar la moció. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Si. La retirem, hi estem tots d’acords. 
 
Secretària: 
Hi esteu tots d’acords. 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
Si, nosaltres també hi estem d’acord. 
 
VOTACIÓ 
Per unanimitat de tots els membres del Consistori es retira de l’ordre del dia aquesta Moció. 
 
 

4. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA DES DEL NÚMERO 1 AL 109 DEL 
2016 

Nº DATA ÀMBIT/DEPT EXPEDIENT SÍNTESI DE L'ACORD 

1 05/01/2016 POLICIA   ACORD INCOACIÓ 

2 05/01/2016 POLICIA   ACORD INCOACIÓ 

3 05/01/2016 POLICIA   PROPOSTA INCOACIÓ 
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4 05/01/2016 RRHH   ATORGAMENT BESTRETA TREBALLADOR 

5 05/01/2016 SECRETARIA   CONVOCATÒRIA JGL 

6 07/01/2016 URBANISME 1299/2015 AUTORITZACIÓ OVP PER MUDANÇA 

7 08/01/2016 URBANISME 1373/2015 AUTORITZACIÓ OVP PER MUDANÇA 

8 12/01/2016 RRHH   ACCEPTACIÓ PETICIÓ COMISSIÓ DE SERVEIS 

9 13/01/2016 CEMENTIRI 66/2015 RECUPERACIÓ NÍNXOL NÚM. 529 CEMENTIRI MUNICIPAL 

10 13/01/2016 SECRETARIA   CONVOCATÒRIA COMISSIÓ INFORMATIVA DE PLE 

11 18/01/2016 POLICIA   ACORD INCOACIÓ 

12 18/01/2016 POLICIA   ACORD INCOACIÓ 

13 18/01/2016 POLICIA   RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS 

14 18/01/2016 POLICIA   PROPOSTA INCOACIÓ 

15 18/01/2016 CULTURA I 
JOVENTUT 

  BESTRETA CARNAVAL 2016 

16 18/01/2016 SECRETARIA 100/2016 DENÚNCIA ROBATORI MÀQUINA ZONA BLAVA 

17 19/01/2016 ENSENYAMENT   ACCEPTACIÓ AJUTS MENJADOR 2N. ATORGAMENT 

18 19/01/2016 ENSENYAMENT   APROVACIÓ AJUTS MUNICIPALS NOUVINGUTS 

19 20/01/2016 INTERVENCIÓ   APROVACIÓ RELACIÓ D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE 
MANAMENTS DE PAGAMENT O/2016/1 

20 20/01/2016 INTERVENCIÓ   APROVACIÓ RELACIÓ D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE 
MANAMENTS DE PAGAMENT O/2016/2 

21 20/01/2016 SECRETARIA   APROVACIÓ BESTRETA TAG 

22 20/01/2016 MEDI AMBIENT 101/2016 BAIXA ACTIVITAT CONSULTORI MÈDIC C/ ST. JOSEP 15 

23 20/01/2016 SECRETARIA   CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI 

24 21/01/2016 SECRETARIA   POSPOSAR CELEBRACIÓ JGL 25/01/2016 

25 21/01/2016 SECRETARIA   MODIFICACIÓ DECRET 609 DE 04/12/2015 

26 21/01/2016 SECRETARIA   APROVAR CONVENI COL·LABORACIÓ CENAFE 

27 21/01/2016 SECRETARIA   APROVAR CONTRACTE ICESE PREVENCIÓ 

28 21/01/2016 SECRETARIA   APROVAR CONTRACTACIÓ I ORGANITZACIÓ CARNAVAL 2016 

29 27/01/2016 SECRETARIA   NOMENAMENTS TINENTS ALCALDE 

30 27/01/2016 SECRETARIA   DETERMINACIÓ COMPOSICIÓ JGL 

31 27/01/2016 INTERVENCIÓ   APROVACIÓ RELACIÓ D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE 
MANAMENTS DE PAGAMENT O/2016/4 

32 27/01/2016 INTERVENCIÓ   APROVACIÓ RELACIÓ D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE 
MANAMENTS DE PAGAMENT O/2016/3 

33 27/01/2016 INTERVENCIÓ   APROVACIÓ RELACIÓ D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE 
MANAMENTS DE PAGAMENT O/2016/5 

34 28/01/2016 OVP 134/2016 OVP PER TALA DE DUES PALMERES - COM. PROP. LA FANERA 

35 28/01/2016 POLICIA   ACORD INCOACIÓ 

36 28/01/2016 POLICIA   ACORD INCOACIÓ 

37 28/01/2016 POLICIA   ACORD INCOACIÓ 

38 28/01/2016 POLICIA   PROPOSTA SANCIÓ 

39 28/01/2016 SECRETARIA   ORGANITZACIÓ DE LES ATRIBUCIONS D'ALCALDIA 

40 28/01/2016 SECRETARIA   CONVOCATÒRIA JGL 01/02/16 
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41 28/01/2016 SECRETARIA   BAIXA REGIDORES: B.S. I M.S. 

42 29/01/2016 SSTT 175/2016 PERMÍS ANUAL PER A REALITZAR ACTIVITATS CULTURALS I 
MUSICALS 

43 29/01/2016 SECRETARIA   CONTRACTACIÓ ADVOCAT S.M. 

44 03/02/2016 SP 207/2016 RESERVA PUNTUAL SALA DE LA FABRIQUETA 

45 03/02/2016 SP 208/2016 RESERVA PUNTUAL SALA DE LA FABRIQUETA 

46 04/02/2016 SECRETARIA 1505/2015 SUBSTITUCIÓ INSTRUCTOR EXPEDIENT 

47 04/02/2016 SECRETARIA 930/2015 SUBSTITUCIÓ INSTRUCTOR EXPEDIENT 

48 04/02/2016 SECRETARIA   CONVOCATÒRIA JGL 08/02/16 

49 05/02/2016 SECRETARIA   BAIXA EXPEDIENTS DE CRÈDIT INCOBRABLES 

50 09/02/2016 RRHH   DENEGACIÓ COMISSIÓ DE SERVEIS 

51 09/02/2016 SSTT   OVP CAMÍ RAL 21, G.S.LL. 

52 09/02/2016 SSTT 238/2016 RENOVACIÓ LLICÈNCIA OVP PARADA 11 MERCAT AMBULANT 

53 10/02/2016     ESTABLIR NOU HORARI JUTJAT 

54 10/02/2016 SECRETARIA 185/2016 CONVOCATÒRIA INFORMATIVA DE PLE DEL CARTIPÀS MUNICIPAL 

55 11/02/2016 SECRETARIA 263/2016 NOMENAMENT LLETRAT I PROCURADOR DEFENSA INTERESSOS 
AJUNTAMENT 

56 15/02/2016 RRHH   INCAPACITAT PERMANENT AGENT POLICIA 

57 15/02/2016 INTERVENCIÓ   APROVACIÓ RELACIÓ D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE 
MANAMENTS DE PAGAMENT O/2016/6 

58 15/02/2016 SECRETARIA 1311/2015 INICI EXPEDIENT RECLAMACIÓ DANYS PATRIMONIALS I 
NOMENAMENT D'INSTRUCTOR PROCEDIMENT 

59 15/02/2016 SECRETARIA 296/2016 INICI EXPEDIENT RECLAMACIÓ DANYS PATRIMONIALS I 
NOMENAMENT D'INSTRUCTOR PROCEDIMENT 

60 16/02/2016 RRHH   AUTORITZACIÓ PERMÍS PATERNITAT M.R.M. 

61 16/02/2016 SECRETARIA   DEVOLUCIÓ DE GARANTIES MÒDUL 3 - OSTRES QUIN RACONET, 
SL 

62 16/02/2016 SECRETARIA   DEVOLUCIÓ DE GARANTIES MÒDUL 3 - FRANCISCO CASALS 
ROMERO 

63 17/02/2016 INTERVENCIÓ   APROVACIÓ RELACIÓ D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE 
MANAMENTS DE PAGAMENT O/2016/7 

64 17/02/2016 SECRETARIA 185/2016 CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI DE CARTIPÀS MUNICIPAL 

65 17/02/2016 SECRETARIA   POSPOSAR CELEBRACIÓ JGL 22/02/2016 

66 17/02/2016 SECRETARIA   ESMENAR ERRADA CONVOCATÒRIA COMISSIÓ INFORMATIVA DE 
PLE 

67 17/02/2016 SSTT   OVP CAMÍ RAL 36 (ARC) 

68 18/02/2016 SSTT 301/2016 RENOVACIÓ LLICÈNCIA OVP PARADA 2 MERCAT AMBULANT 

69 18/02/2016 SSTT 135/2016 OVP CAMÍ RAL 21 - G.S.LL. 

70 22/02/2016 RRHH   DENEGACIÓ PREMI JUBILACIÓ 

71 22/02/2016 RRHH   APROVACIÓ PREMI PER ANYS DE SERVEI 

72 23/02/2016 URBANISME 1161/2015 DECLARACIÓ FINALITZACIÓ PROCEDIMENT DE PROTECCIÓ DE LA 
LEGALITAT 

73 23/02/2016 RRHH   ESTIMAR PETICIÓ CAPORAL POLICIA LOCAL - R.C.V. 

74 23/02/2016 MA / VP 349/2016 ORDRE D'EXECUCIÓ PSG. ANGLESOS, 28-29 

75 24/02/2016 SECRETARIA   CONVOCATÒRIA JGL 29/02/2016 

76 24/02/2016 SSTT 136/2016 OVP PASSEIG DELS ANGLESOS 
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77 24/02/2016 SSTT 138/2016 OVP C/CIUTAT DE LA PAU, 27 

78 24/02/2016 SSTT 1658/2015 OVP PASSATGE SANT PERE, 6 

79 24/02/2016 SSTT 1833/2015 OVP C/ PAU CASALS, 3 

80 24/02/2016 SSTT 1743/2015 OVP C/ PAU CASALS, 10 

81 24/02/2016 SSTT 72/2016 OVP C/ CAMÍ NOU, 8 

82 24/02/2016 SSTT 1991/2015 OVP C/ SANTEMA, 13 

83 24/02/2016 SSTT 137/2016 OVP C/ PAU CASALS, 3 EDIFICI BRISOL 

84 24/02/2016 INTERVENCIÓ   APROVACIÓ RELACIÓ D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE 
MANAMENTS DE PAGAMENT O/2016/8 

85 24/02/2016 INTERVENCIÓ   APROVACIÓ RELACIÓ D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE 
MANAMENTS DE PAGAMENT O/2016/9 

86 25/02/2016 POLICIA   ACORD INCOACIÓ 

87 25/02/2016 POLICIA   ACORD INCOACIÓ 

88 25/02/2016 POLICIA   ACORD INCOACIÓ 

89 26/02/2016 PADRÓ   BAIXA OFICI HABITANT PER NO RENOVACIÓ INSCRIPCIÓ PADRÓ 

90 29/02/2016 PADRÓ   BAIXA OFICI MASSIVA HABITANTS PER NO RENOVACIÓ 
INSCRIPCIÓ PADRÓ 

91 29/02/2016 SECRETARIA   APROVAR LLISTA PROVISIONAL ADMESOS/EXCLOSOS BORSA 
PLACES AGENT POLICIA 

92 01/03/2016 RRHH   CONCEDIR PERMÍS PATERNITAT MARC RIERA MONT 

93 02/03/2016 SSTT 380/2016 RENOVACIÓ LLICÈNCIA OVP PARADA 15 MERCAT AMBULANT 

94 02/03/2016 SSTT 354/2016 AUTORITZACIÓ OVP TERRASSA RESTAURANT MAROLA 2016 

95 02/03/2016 VIA 
PÚBLICA/SALU
T 

381/2016 ATORGA LLICÈNCIA DE TINENÇA DE GOS DE RAÇA PERILLOSA 

96 03/03/2016 SECRETARIA 529/2015 ESMENA ACORD JGL 13/04/2015 

97 04/03/2016 SERVEIS 
PERSONALS 

407/2016 AUTORITZACIÓ I SUBVENCIÓ RESERVA SALA FABRIQUETA PER 
CASAMENT 

98 04/03/2016 RRHH   CONVOCATÒRIA PROCÉS DE SELECCIÓ AUX. ADMINISTRATIU I 
OPERARI BRIGADA 

99 07/03/2016 URBANISME 360/2016 LLICÈNCIA URBANÍSTICA MÒDUL 3 

100 07/03/2016 SECRETARIA   DESIGNACIÓ MEMBRES TRIBUNAL QUALIFICADOR PESOLADA 

101 07/03/2016 SECRETARIA   RESOLUCIÓ RECURS REPOSICIÓ MÒDUL 3 

102 07/03/2016 SECRETARIA   LLICÈNCIA ÚS PRIVATIU SERVEI PODOLOGIA 

103 08/03/2016 RRHH   DEIXAR SENSE EFECTE PERMÍS PATERNITAT - MARC RIERA 

104 08/03/2016 RRHH   JUBILACIÓ FORÇOSA FRANCISCO BARÓ  

105 08/03/2016 SUBVENCIONS 379/2016 SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ FESTIVAL DE SANTA FLORENTINA 

106 09/03/2016 PADRÓ 456/2016 OFICI BAIXA MASSIVA HABITANTS PER INSCRIPCIÓ INDEGUDA 

107 09/03/2016 INTERVENCIÓ   APROVACIÓ RELACIÓ D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE 
MANAMENTS DE PAGAMENT O/2016/11 

108 09/03/2016 INTERVENCIÓ   APROVACIÓ RELACIÓ D'OBLIGACIONS I PROPOSTES DE 
MANAMENTS DE PAGAMENT O/2016/10 

109 09/03/2016 SUBVENCIONS   ACCEPTACIÓ IMPORT TOTAL DE SUBVENCIÓ EN CONCEPTE DE 
FINANÇAMENT ÀMBIT DE BENESTAR SOCIAL 

 
 
 
INTERVENCIONS: 
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Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Han tingut accés als decrets? No sé si hi ha alguna cosa a dir?  
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Algun en faltava però ens els van subministrant a mesura que van apareixent. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Val. Però hi ha pogut tenir accés eh? 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Si. 
 
 
Els membres del Consistori es donen per assabentats. 
 
 

5. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA RELATIUS A LA 
CONTRACTACIÓ DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT 

 

169 07/04/2016 RRHH   CONTRACTACIÓ URGENT 
170 07/04/2016 RRHH   NOMENAMENT INTERÍ 
181 15/04/2016 RRHH   NOMENAMENT INTERÍ AGENT POLICIA F. 

LORENTE 
182 15/04/2016 RRHH   NOMENAMENT INTERÍ AGENT POLICIA F.J. 

JUSTICIA 
183 15/04/2016 RRHH   NOMENAMENT INTERÍ AGENT POLICIA R. 

GARCIA DE LA GAMA 
184 15/04/2016 RRHH   NOMENAMENT INTERÍ AGENT POLICIA J. 

GARCIA PANS 
230 05/05/2016 RRHH   NOMENAMENT OPERARI BRIGADA- 

ESPECIALISTA PINTOR 
239 09/05/2016 RRHH   APROVACIÓ CONTRACTACIÓ M. A. C. 
 

 
INTERVENCIONS: 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Hi ha pogut tenir accés també? 
 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Hem pogut veure tots els decrets. De tota classe. 
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Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Doncs ja està. Com que els tenim per separat, doncs jo li pregunto per separat. 
Molt bé, doncs passem al punt de Precs i Preguntes. Li hauré de demanar senyor Arnó que en 
triï sis. Les sabem totes eh?! Però que en triï sis de les que formula. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Perdó? 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Que n’haurà de triar sis preguntes perquè n’hi ha catorze i el nostre ROM marca que se’n 
poden fer sis per no allargar-ho molt i perquè tenim públic que potser també volen fer 
preguntes i si llavors ho multipliquem per catorze...... 
De la mateixa manera que en el seu moment vam limitar les mocions que n’entraven moltes i 
el ROM en marca dues. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Bé, les vam presentar per escrit. Com a mínim per escrit ens podien haver contestat el mateix. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Si, si volen en fem sis ara així, verbalment, i les altres els hi contestem per escrit. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Bé, hi ha unes preguntes dels Plens anteriors. Haurien de començar per aquestes potser no? 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Si. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Bé, per això demanàvem les actes perquè precisament eren preguntes verbals i demanem les 
actes del Ple anterior precisament per poder-ho recollir. Bé, en tot cas........ 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Era sobre la contractació. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Si hi ha el compromís..... 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Si, era sobre les contractacions. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDD): 
Bé, no ens barallarem. Si hi ha el compromís de que en el proper Ple poguéssim tindre 
l’acta.... 
 
Secretària: 
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Si.si. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Doncs les deixem pel proper Ple. Li sembla correcte? 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Val. Doncs anem per les d’aquest.... 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
I n’hi havia una altra que no es van contestar del Ple Extraordinari sobre el tema Colón. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
No era una, eren cinc-centes.  
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
No, no. Cinc-centes no. A veure, estaven numerades però cinc-centes no.  
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
N’hi havia moltes i de cop. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Però és que eren preguntes que s’havien d’haver contestat en el punt corresponent. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Anem per les d’avui, doncs, si li sembla? 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
I les altres? 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Les altres les hi contestarem per escrit perquè sinó a aquí no acabarem, es que............ 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Si, però amb tots els meus respectes, per això les vàrem deixar d’un Ple per un altre perquè 
es poguessin contestar. aquestes si que les tenim anotades. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Les del Colón, a mi no m’han arribat encara perquè..... 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Home estaven recollides a l’acta. Les vàrem fer verbals perquè corresponien al punt de l’ordre 
del dia. Preguntes expresses, per tan entenc jo. 
Ens les tenen per contestar o no? 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Si ho pregunta segur que li podrem contestar. No hi ha res que tinguem que amagar. 
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Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Bé, per quan de temps.... estàvem parlant de la concessió del Colón, i en tot cas li puc 
recordar una mica la introducció. 
És a dir, estem mantenint a un inquilí que no havia pagat els darrers cinc anys. En aquest cas 
el que ha pagat és fins al 2015 a excepció de les concessions que no han estat pagades i el 
que portem del 2016. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Perdoni. Ha dit des del 2005 que no pagava eh? Des de quan ha dit que no pagava? 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
No. en els darrers cinc anys. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Ah! 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
No. O sigui, en aquell moment, quan vàrem formular la pregunta, parlava dels darrers cinc 
anys. 
Que ha realitzat obres a casa nostra sense permisos.  
Que ha hagut de tancar instal·lacions per salubritat i per ordre de Salut Pública. Que 
comportaven i comporten riscos per les persones.  
Que s’ha enriquit a costa del municipi i dels seus ciutadans i que no paga als seus proveïdors. 
Que acumula dos expedients sancionadors, una execució de fiança.  
Nou informes negatius de Salut Pública. Amb un tancament total de les instal·lacions i varis de 
parcials. 
Unes irregularitats manifestes a l’execució de les obres i una denúncia a Antifrau de 
l’Ajuntament, per tan també de vostès.  
A banda d’un llarg etcètera de denúncies a consum, algunes d’elles ja tramitades en el seu 
govern. 
I per tant, que déu a l’Ajuntament tot allò que la majoria de ciutadans paguem amb normalitat. 
És a dir IBI, IAE, escombraries i concessions. 
I les preguntes que fèiem en aquell moment eren: 
Per quan de temps? 
Qui realitzarà la recaptació dels serveis que presti en nom de l’Ajuntament? 
Si és així, quin sistema implementaran per garantir que els diners que vagin a les arques 
municipals i no a la butxaca del major deutor del municipi? I que si arribem a final d’any 
seguirà sent-ho.  
Vint-i-vuit anotacions registrals amb un total de 9.215.410,10€  a 26 de gener del 2016 dels 
quals en aquells moments corresponien 707.721€ a l’Ajuntament de Caldes. 
La pregunta és seguiran pagant o incrementant el deute d’un cànon, o ho farà sense cap 
càrrec. És a dir, preguntàvem si se li aplicaria el cànon, si hi havia pròrroga de cànon o si hi 
hauria alguna altra fórmula. 
Qui tindrà la responsabilitat civil i penal en cas de mal funcional del servei? 
I, qui es farà càrrec de les assegurances? 
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A càrrec de qui anirà el manteniment de les instal·lacions? 
I a càrrec de qui aniran les inversions per a les reparacions de les instal·lacions mal posades 
o malmeses, que sabem del cert que estan malmeses, algunes d’elles.  
Ja que dubtem que algú que està de forma provisional com es va dir, realitzi inversions 
substancials a no sé que sàpiga que la provisionalitat seria eterna. 
Quan es té previst fer l’acte de recepció i presa de possessió de la concessió? Perquè suposo 
que encara que se li prorrogui s’haurà fet l’acte de recepció i de presa de possessió. 
S’ha fet o es té previst realitzar un inventari de recursos i instal·lacions per saber què  es rep, 
en quines condicions i poder dirimir les responsabilitats corresponents. És a dir, per molt que 
fem la pròrroga, sabem què es prorroga, sabem què no?  
I per altra banda, què ha fet el govern actual en vers les evidències clares i constatades de les 
greus irregularitats urbanístiques existents a la concessió i a l’hotel? 
Aquestes eren les preguntes que varen quedar a l’aire en el Ple específic. 
i...... 
perdó, en faltaven dues. 
Té pensat fer alguna cosa o deixaran passar el temps sense actuar? I quan ho faran? 
Eren aquestes les preguntes que teníem. 
 
Regidor Miquel González (PSC-CP): 
Bé, en relació a l’hotel Colón com  com tothom sap, la primera valoració que ha fet sobre 
l’impagament i tot això és una valoració pròpia de vostès i per tan això..... esperi.... esperi li 
estem contestant, perquè ha fotut aquí vuit o deu preguntes de cop i hem anat apuntant just el 
que hem pogut. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Perdó, jo per la seva conveniència si vol li faig més breument. 
 
Regidor Miquel González (PSC-CP): 
No, no es preocupi que li intentaré contestar tot de cop i així ja acabarem la pregunta. A més a 
més intentarem fer la vuit, la nou, la deu i la onze i així ja farem quatre més de cop. 
En relació al Colón, dir-li clarament que nosaltres vàrem fer una gestió directament amb el 
propietari i hem pogut cobrar tots els retards que hi ha hagut i, per tant, avui en dia és una 
empresa que està al dia de pagaments amb aquest Ajuntament. Per tant, sap vostè 
perfectament que vam obrir un parell d’expedients després d’aquell Ple per tant aquells 
expedients segueixen el seu camí, de la mateixa manera que vam aprovar el fet de recuperar 
la concessió. 
Nosaltres, el tema Colón l’hem dividit en tres parts. Un tema que és legal, que és el tema legal 
de la nova concessió que està en mans de la Diputació de Barcelona i tot el tema de la nova 
concessió, com treure-la endavant. Tot aquest tipus de procediment legal, de recollir què és el 
que hi havia, quin tipus de concessió ens va donar l’estat, quin tipus de concessió ara mateix 
tenim. Tot això és un tema que s’està treballant des de la Diputació de Barcelona perquè amb 
el termini d’aquests sis mesos puguem treure aquesta concessió amb tota la legalitat vigent. 
Després hi ha una segona part. Tot aquest departament jurídic treballarà colze a colze amb la 
secretaria-intervenció de l’Ajuntament, però tot això vostè com que en té experiència ja ho 
sap. 
La segona part que estem treballant amb el tema Colón és el tema econòmic. Nosaltres no 
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hem vist, no durant aquests cinc anys que no ha pagat, vull dir, no hem vist cap liquidació del 
balneari del Colón. Quan acabava l’any, una liquidació d’aquest balneari per saber els 
moviments econòmics, nosaltres aquí a l’Ajuntament no l’hem trobat i, per tant, hem demanat 
a dues consultores, l’estudi econòmic del que val la concessió perquè ara traiem una 
concessió nova i per tant la inversió està feta, cosa que fa dotze o catorze anys quan es va fer 
aquesta inversió no estava feta i per tant hem de valorar aquesta concessió nova. I per tant 
ara mateix amb el tema econòmic estem dividit amb dues o tres consultores per saber a quin 
preu o de quin tema econòmic podem treure aquesta concessió. Si la traiem com estava amb 
un percentatge, sobre els ingressos, hi ha diferents maneres de poder-ho calcular, lo que 
passa és que tenint l’estructura administrativa que nosaltres tenim aquest tipus de control és 
molt complexa. I, de la mateixa manera que durant aquests cinc anys, no hi ha cap liquidació 
del balneari, és molt complexa que posem a gent a valorar el percentatge d’ingressos d’aquest 
balneari.  
Per tant, una de les vies que podem fer econòmicament és poder saber quina quota anual o 
mensual podria pagar en relació al balneari i una mica deixar de costat el tema dels ingressos, 
dels futurs ingressos i que això sigui una feina que hagi de fer el futur concessionari. 
I el tercer, econòmic, legal, i el tercer ens estem movent amb el tema tècnic. Després del tema 
de com està l’estructura del balneari. Nosaltres vam fer una visita fa pocs dies amb 
l’Alcaldessa a uns tècnics d’un ajuntament que també toquen tot el tema de balnearis amb 
personal de l’hotel Colón, per veure com estava l’estructura del balneari. Tot el que ens arriba 
del Departament de Salut, tot el que ens arriba dels tècnics és que tot està solucionat i per 
tant això no és un tema que avui en dia..... 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
I més han doblat la seguretat...... ells tenen les revisions des del Departament de Salut, també 
tenen una empresa privada i fan, o sigui ran més revisions de les que ... de les que els hi 
exigeixen. 
 
Regidor Miquel González (PSC-CP): 
Aquell perjudici de l’any 2014 pues, com passa normalment, que un hagi d’accelerar ara i ha 
de multiplicar per dos o per tres els nivells de salut que se’ls hi estan demanant ara mateix al 
balneari del Colón. 
Per tant, respecte aquest tema tècnic hem demanat un parell d’enginyeries que, sobretot, 
toquen el tema termal. Estem parlant amb l’Associació Espanyola de Termalisme per veure 
quins tècnics ens podrien desenvolupar el fet aquest de que tot el tema tècnic està totalment 
junt a l’hotel i al balneari i, per tant estem en aquest procés de treball, en aquest expedient per 
poder treure una concessió nova lo més aviat possible. Dins d’aquests sis mesos que és a lo 
que l’Alcaldessa es va comprometre. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
No tenim cap novetat de l’Oficina Antifrau. Vull dir, no ens han requerit cap més 
documentació. I sobre el punt aquest que parla que a què ens referim quan diem que volem 
facilitar la venta del Colón. Simplement, atendre a les persones que els interessa.... als grups 
d’inversors que s’interessen pel Colón, que volen saber quina relació hi ha actualment amb 
l’Ajuntament. Ells volen contrastar les dades que els hi dóna el propietari. I jo no puc fer sinó 
que atendre’ls i explicar-los i ja està, no hi ha més.  
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Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Si, hi havia una. L’acta de recepció i de presa de possessió de la concessió ja s’ha fet? 
 
Regidor Miquel González (CDC): 
Nosaltres al gener vam trobar, és a dir, ens vau deixar un informe tècnic de tal i com estava la 
concessió i quan el procés legal comenci a fer l’informe de recepció i tot això, pues aleshores 
anirem a fer..... Ara tenim l’informe, un informe que vau fer una setmana abans de marxar, en 
el qual la descripció de com està la situació del Colón que tampoc hi havia res greu, vull dir, 
una bombeta fosa..... 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
No, no, si no estic demanant això sinó l’acta en si. 
 
Regidor Miquel González (PSC-CP): 
La situació de com està la tenim estudiada i treballada i està amb un expedient sencer. Ara el 
tema està que legalment quan tot aquest procés s’ajuntin els tres eixos, l’econòmic el tècnic i 
el legal pues el primer pas que farem serà el que legalment s’hagi de fer. Per tant, si el primer 
pas és aquest pues el primer que farem serà aquest. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Molt bé. Doncs ara passaríem a les que vam presentar per escrit. Diu que només ens en 
deixa fer sis. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
No, jo no eh?! El ROM 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Bueno. D’acord. 
Bé, un dels motius de la moció de censura és que literalment deia: 
Acabem l’any 2015 sense que ni tant sols s’hagi presentat un esborrany dels pressupostos de 
l’any al qual ja hem entrat. 
Ara ja estem a finals del mes de maig. Han passat més de cent dies des de que governen a 
l’Ajuntament i pel que sabem el pressupost d’enguany que tant demanaven fa quatre mesos, 
ni hi és ni se’l espera. Almenys que sapiguem nosaltres. 
S’actua amb pressupost del 2015 prorrogat amb el que tot això representa. És, per això, que 
voldríem saber quan pensen presentar el pressupost del 2016. I conèixer per part del regidor 
d’hisenda, qui en té la responsabilitat delegada, evidentment, com ha estat possible que 
s’hagin pres decisions que afectin a la massa salarial del personal incrementant la plantilla, si 
el fet d’estar amb pressupost prorrogat no es podia gastar més del que hi havia consignat 
l’any passat. 
 
Regidor Oscar Baró (ERC-AM): 
Molt bé. A veure, referent a quant pensem presentar el pressupost del 2016, tal i com ja es va 
fer fa quinze dies, em sembla que va ser el catorze de maig, vam fer una sessió informativa de 
govern obert a tothom i, allà ja vam anunciar que volem tancar en breu el Ple extraordinari de 
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pressupostos per finals de juny. Presumiblement el 27 de juny. 
De fet ja hem estat ultimant alguns detalls aquests darrers dies i, també, en breu els hi farem 
arribar tota la informació perquè també tinguem, no massa marge però també uns dies perquè 
tinguem temps per discutir-ho o ja farem alguna sessió específica, si volen, bueno, al marge 
de la sessió informativa que es farà una setmana abans, també fer algun avançament.  
També s’ha publicat a la web municipal la notícia de que a finals de juny és l’objectiu ,o sigui, 
que és públic al marge de la cessió informativa que vam fer. 
Referent a les decisions que hem pres que afectin a la massa salarial del personal 
incrementant la plantilla, tenim un informe d’intervenció que hem pogut enllestir recentment, 
on ve la relació de tot el personal que s’ha incorporat en el 2016 i una mica un resum d’on ve 
la procedència de finançament. De si ve d’una assignació pressupostària en concret. En 
general són les mateixes dues consignacions pressupostàries per la majoria de personal que, 
són en concret la 11.920.13.100 i 11.920.16.000 del pressupost prorrogat del 2015, en el qual 
certifica que hi ha consignació pressupostària suficient. 
Algun, és que són uns quants, però la majoria són per substitucions per baixes mèdiques o 
jubilacions. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Bé, ens les creiem. Si ens dóna després una còpia ja ens les creiem. No cal detallar-les en tot 
cas. 
 
Regidor Oscar Baró (ERC-AM): 
Era per explicar una mica que està tot ben documentat per part d’intervenció i res més. El 
detall dels noms són uns quants i com que està a disposició seva ja aquest document, doncs 
qualsevol dubte ho veiem i en parlem i, res més. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Molt bé. Suposo que hi haurà hagut el 1% d’increment de la massa salarial degut a que es va 
aprovar per llei de pressupostos. 
 
Regidor Oscar Baró (ERC-AM): 
Si. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
No, no, em refereixo que a tota la plantilla a les nòmines hauran notat l’increment de l’1% que 
corresponia a aquest any. 
 
Regidor Oscar Baró (ERC-AM): 
Anem amb prorrogat. De fet no li ser contestar això. Sé que en els pressupostos nous ve 
contemplat l’1% en els pressupostos que estem a punt de presentar, ja.... 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Val. 
 
Regidor Oscar Baró (ERC-AM): 
Però, si han cobrat efectivament els mesos aquests anteriors, això ho desconec. 
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Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Val. Perfecte. Doncs passaríem a la quarta. Voldríem saber els motius i quin procés s’ha 
seguit per a  la contractació del nou assessor jurídic el senyor advocat Salvador Milà, a quina 
data es va signar el corresponent contracte i per quin import. Demanaríem còpia del seu 
nomenament i del seu contracte. 
En tot cas, com que van lligades, li sembla que faci les tres? Si? O les contestem una a una? 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Vostè és molt punyetero eh?! 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
No, home! 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Me’n vol fer passar tres per una. 
Li contesto aquesta.  
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Val. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
El senyor Milà té un contracte menor. L’import anual és inferior als 18.000€ i li passarem la 
còpia i allà ja veurà la data. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Molt bé. 
Hem tingut accés de la reclamació d’un particular signat pel mateix advocat que ara té 
encomanada l’assessoria jurídica de l’Ajuntament. En concret es tracta d’una reclamació per 
factures no registrades de l’any 2011 i 2012. 
Consideren vostès que és compatible i ètic que l’advocat que treballa per l’Ajuntament també 
sigui el que representa una reclamació? 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
És que no és així. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Ah, bé. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Senyor Arnó, jo quan ho vaig veure també vaig pensar: Què?! 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Bé, perfecte. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
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No. Va arribar per registre i per equivocació, una reclamació cap a un .... bueno, és igual, no 
cal dir el nom. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Si, si, un senyor que no treballa aquí. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
No, com per error. Jo he estat buscant i és un lampista de Mataró. Però va arribar aquí, llavors 
des de l’Ajuntament se li va contestar per mail que s’havien equivocat i que aquest senyor no 
treballava a l’Ajuntament. No té res a veure amb nosaltres. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Bé. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
El que passa és que com que la resposta va ser per correu electrònic per part de tresoreria. 
Jo ho he sabut quan vostè ha entrat..... 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Més que res perquè el fet de que oficialment no es contesti o no es rebutgin les factures en 
quinze dies obliga, agafa l’Ajuntament d’haver-les d’assumir. Per tant, home... penso que 
convindria que aquestes coses es fessin per correu oficial. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
No, no, no venien cap a nosaltres.  
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Ens va espantar i vam dir. Ni el senyor el coneixem ni ens semblava correcte tot això. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Doncs no. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Molt bé. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Ha sigut un error del seu gabinet. 
 
Per tant, passaríem a la tretzena que seria: hem tingut ocasió de comprovar que s’ha 
renunciat a la subvenció de 391.000€ que en matèria de projecció turística s’havia concedit 
per part de la Generalitat de Catalunya a l’Ajuntament de Caldes. Els preguntem els motius 
reals de tal renúncia i cóm es pensa actuar per refer el reequilibri econòmic que ocasionarà ja 
que alguns projectes inclosos ja estan executats. 
No hagués sigut més fàcil i sobretot més útil pactar amb la Generalitat noves condicions que 
permetessin executar els projectes previstos o altres que vostès creguessin més convenients 
abans de perdre els diners ja concedits? 
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Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Jo li cedeixo la paraula al Regidor que ha portat el tema amb profunditat. 
 
Regidor Oscar Baró (ERC-AM): 
Molt bé. Doncs referint als motius reals de tal renúncia, de fet els motius reals han vingut 
exposats en detall també a la web municipal com a notícia, més llarga del que hauria de ser 
una notícia, perquè fos més atractiva de llegir, però, precisament, per la complexitat, se li ha 
donat bastant de contingut i en allà hi ha molt de detall, no sé si han tingut ocasió de llegir, 
però, bàsicament, és la notícia de la web municipal, no és ni facebooks personals ni 
d’esquerra.... 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Entenem que els motius són els que posa la web municipal? 
 
Regidor Oscar Baró (ERC-AM): 
Sí. De fet, si. Si. Faré un breu resum. Vull dir, tampoc no m’importa per si cal debatreu. 
Aviam, el tema principal és que la subvenció, aquesta turística, estava associada a fer una 
inversió equivalent del mateix import de la subvenció, és a dir, era un 50%. 
Per poder beneficiar-se d’aquests 391.000€ de la subvenció són els pràcticament 800.000€ de 
despesa que havia de fer l’Ajuntament i que amb la situació econòmica que hem trobat i 
l’assessorament que hem rebut hem decidit no tirar endavant pel gran risc que tenia d’intentar-
ho. Bueno, per un cantó, a nivell legal era molt complicat tenir amb els plaços que venien 
donats, val?. Era una concessió de concurrència competitiva en el qual tot estava molt cenyit i 
no hi havia marge, que ho vam intentar, vam anar a la Generalitat amb el Tècnic i jo 
personalment per intentar negociar una flexibilitat en els plaços, en les coses que s’havien de 
fer. Van ser negatives per tots cantons perquè, precisament, per la concurrència competitiva 
seria un greuge que no ens ho han permès. 
Aleshores, donades aquestes circumstàncies i el gran risc que representa voler fer una 
inversió tant alta amb tant poc marge de temps. Al setembre del 2016, ja tindríem que tenir fet 
un 40%, no perdó, un 55% de la despesa, això era pràcticament impossible, per les arques de 
l’Ajuntament i per intervenció i demés, era pràcticament molt, molt, molt complicat assolir 
aquest objectiu. Al marge, també, d’un altre motiu real i no menys important, de que si 
volguéssim fer això hauríem de deixar de fer tot lo altre que tenim projectes tant prioritaris en 
el nostre govern. I així també ve explicat, cada punt d’aquests, també amb detall, amb imports, 
no sé... així de memòria... 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Bé, 260.000€ ja havien estat executats al 2015, enguany fins al setembre els hi faltaven 
executar només 185.000€. 
Aquests 185.000€ en haver renunciat han de suplir els 160.000€ del 2015, per tant estem 
parlant que la diferència entre reposar el que estava executat per la renúncia o bé executar 
l’obra pel 2016 suposava només 25.000€. 
 
Regidor Oscar Baró (ERC-AM): 
No, no, no. 
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Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Si, si, si.  
Perdoneu, els 160.000€ executats dels 260.000€ perquè no oblidem que 100.000€ van ser 
una subvenció addicional de la Diputació, per tant aquesta subvenció anava condicionada a 
obtindré més recursos addicionals. Que n’hi ha d’altres subvencions perquè es podia 
complementar amb altres tipus de subvencions i d’altres entitats, per l’exercici 2016 només en 
faltaven 185.000€.  
 
Regidor Oscar Baró (ERC-AM): 
Hi ha un problema també de liquiditat. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
O sigui pot ser una discussió de números eh?! 
 
Regidor Oscar Baró (ERC-AM): 
No, no però si els números hi són, lo més important.... 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Si vol podem entrar en detall si fes falta. 
 
Regidor Oscar Baró (ERC-AM): 
No, no. El tema és que hi ha també un problema de liquiditat. És a dir, hi ha una part de la 
subvenció.... vull dir, els ingressos no vindran per part de la Generalitat fins el primer 
pagament a finals de setembre d’aquest any de la part proporcional de la inversió aquesta que 
dèiem i després el següent pagament, ves a saber ja quan, vindria a finals del 2017 o a 
principis del 2018. 
Fer certes obres amb proveïdors que no podríem pagar-los perquè la idea aquesta és que tu 
avances el pagament, i si no el pots avançar....? 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Com totes les subvencions. 
 
Regidor Oscar Baró (ERC-AM): 
Si. Si. Però el que no pots fer és treballar amb proveïdors i dir-los que cobraran d’aquí a dos 
anys. Quan s’hagin de consignar factures, ...oh t’ho poden fer a un preu desorbitat perquè et 
cobraran el finançament, no? aleshores no es tracta d’això. 
Ara mateix s’havia de fer una inversió d’uns 200.000€ i pagar-los abans de setembre, de finals 
de setembre. Unes inversions que tampoc no donen temps a efectuar quant a plecs de 
clàusules per poder licitar, a corre cuita a l’estiu, aixecar la riera,.... vull dir les complexitats 
eren moltes, eren moltíssimes. I corrent el risc que si et deixaves de fer una petita part o 
incomplies un termini, queia la subvenció sencera. Què volia dir? Que ja no et pagarien ni un 
sol duro d’aquests 391.000€ i si t’haguessin avançat un pagament els hauries de retornar amb 
els interessos. 
El risc de l’operació és enorme pel nostre Ajuntament. De poder incomplir alguna de les coses 
d’aquestes i que després representés la ruïna per l’Ajuntament, d’haver-se enmerdat amb 
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800.000€ que tinguéssim que afrontar-ho tot amb diners de l’Ajuntament que és inviable o 
intentar buscar altres subvencions. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Si haguessin sabut que haguessin cobrat del Colón haguessin renunciat igual? 
 
Regidor Oscar Baró (ERC-AM): 
Si, si.  
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
O sigui, haguessin renunciat igual? 
 
Regidor Oscar Baró (ERC-AM): 
Si, perquè estàvem plenament convençuts que cobraríem. Ens ha estranyat la demora en que 
s’ha fet efectiu. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Ah! 
 
Regidor Oscar Baró (ERC-AM): 
La decisió estava presa. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
O sigui encara que el Colón hagués pagat abans de prendre la decisió, haguessin renunciat 
igual? 
 
Regidor Oscar Baró (ERC-AM): 
Si.si. Si perquè els diners del Colón no et permeten fer inversió.  
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Què vol dir? El tema del Colón és tresoreria eh? No és.... 
 
Regidor Oscar Baró (ERC-AM): 
Però no arreglen res. 700.000€ ens permeten pagar ara en lloc de a sis mesos a tres. Però 
volem arreglar això, no invertir amb altres coses i tenir un problema per un altre cantó. 
Precisament, ..... si, si, si. La resposta és la mateixa cobréssim o no perquè, a demés, 
estàvem convençuts que cobraríem, ens ha estranyat el retràs. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Bé. Molts gràcies. 
I passaríem a la última pregunta. 
Voldríem saber els motius i els objectius de la contractació d’una empresa de detectius per 
part del govern municipal i quines feines ha realitzat. 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
Bé, no sé d’on ho deu haver tret que hem contractat a una empresa de detectius privats? 
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Llegeixi-ho bé això. Que posa aquí? 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Bussines World, gabinete de técnicas forenses. Si mirem a la pàgina web és una empresa de 
detectius. I diu gestiones realizadas para el Ayuntamiento de Caldes. 
 
Regidor Joan baró (PSC-CP): 
Però on t’ho posa això? Miri..... 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Bé. Perdoni. Jo dic, aquesta empresa és de detectius, pot haver fet altres feines. Per això li 
faig la pregunta. 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
Jo li dic. Detectius però que també fan altres feines. Però miri, jo li ensenyo les fotos del que 
ens hem trobat en el Ajuntament.  
Això és l’estat que ens vam trobar a dalt que lògicament van vindre a mirar a veure què es 
podia fer i ens van aconsellar que vingués una empresa a mirar. 
Entre altres coses, si veu en aquesta imatge les persones que van vindre van trobar uns 
indicis que s’havien punxat telèfons. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
I això? Telèfons de l’Ajuntament? 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
Indicis. No es pot provar res perquè està tot etiquetat..... deixi’m parlar, deixi’m parlar. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Perquè si el telèfon que feia servir jo quan era Alcalde era punxat, home vull saber-ho. 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
No, miri, aquí es veu clarament que aquí hi havia cables etiquetats fins i tot de la policia i 
altres dependències. I, no solament això, sinó que quan van fer la inspecció, els més 
sorpresos vam ser nosaltres quan vam veure que hi havia intenció o no intenció de 
transformar l’ajuntament en un gran hermano. 
I aquí té el mapa que a vostès, el qui sigui els hi van fer, a on m‘imagino que part d’aquestes 
càmeres que hi ha aquí devien anar a dalt..... 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Aquestes càmeres. Vostè sap perquè es van posar aquestes càmeres? Ja no hi són eh?! Era 
per quan vam fer l’exposició del quadre eh?! 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
Jo li dic lo que ens han donat eh?! Bé, nosaltres això ho hem trobat. Nosaltres no ho sabíem 
això. 
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Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Ho té per escrit. Ho té per escrit això no? un informe d’aquestes característiques?  
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
No, no. Jo li estic ensenyant lo que han trobat. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Si, si però em vinc a referir... és a dir, vostè em diu: indicis d’haver punxat telèfons..... 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
Si, clar, és que ho he vist jo. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Fantàstic! 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
Escolti, miri....  
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
És que jo estic més preocupat que vostè eh?! 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
Jo això no li discutiré. Això és un planell que anava a dalt, a on estan marcades les càmeres i 
estan fins en els lavabos eh?! 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
En tot cas....... hi ha càmeres als lavabos? 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
És que això és la intenció que devien tenir. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
La intenció? Escolti.... 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
Això és lo que ens hem trobat. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Però senyor Baró, anem a veure. Vostè sap que les càmeres que es posen en un edifici han 
d’estar autoritzades per la llei de protecció de dades i per un comitè tècnic de la Generalitat de 
Catalunya. Això suposo que n’és conscient? I de les càmeres que s’han anat posant i 
demanant autorització.... és dir..... 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
Vostè m’ha preguntat...... 
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Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
No, però jo li pregunto aquesta empresa quines feines ha fet? 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
Les feines que ha fet són tècniques forenses tal i com posa aquí. 
Les tècniques forenses són tècniques de diferents tipus, entre d’altres coses les de seguretat 
perquè hi havia unes càmeres que ningú sabia d’on estaven i cóm funcionaven i aquesta 
empresa va ser la que va vindre a mirar tot això. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Perfecte. Per tant hauran fet un informe entenc jo? 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
Faran l’informe quan hagin acabat. Si clar. 
 
Regidor Joaquin Arnó (CDC): 
Home, en tot cas, si ja han presentat la factura, vol dir que l’informe ja l’han fet no? 
 
Regidor Joan Baró (CDC): 
No, no l’informe no està fet encara. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Per tant presenten una factura sense l’informe? 

 
  Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
L’informe, l’informe, es farà quan aquesta factura es pagui. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
M’està dient que primer es paga i després es fa la feina? 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
No. La factura es pagarà quan tinguem l’informe i quan tinguem l’informe serà perquè hem 
pagat la factura.  
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Si home però, escolti’m. A l’Ajuntament primer... 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
Lo que sí m’agradaria saber, que vostè està afirmant que nosaltres hem contractat..... 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
No, no, jo dic el que posa aquí. 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
No, no, esperi, esperi..... 
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Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Escolti: Agència Internacional d’Investigació. Per això li pregunto. 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
Ha d’amagar algo vostè? 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
No. per això li pregunto. 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
Llavorens, li estic dient que no hem contractat cap detectiu. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Escolti’m..... 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP) 
Truqui aquí i pregunti-ho. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Miri, base imposable 650,00€ més l’IVA corresponent. Agencia Internacional de Investigación.  
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
Si, i on posa que són detectius? 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Escolti’m..... a veure..... 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
Llegeixi la factura bé. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Escolti’m, si vostè va a la pàgina web d’aquesta empresa, veurà que entre altres coses són 
detectius. I preguntem si és així? 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
Vostè pot entendre que una empresa fa moltes més feines.... 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Precisament, per això fem la pregunta. 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
La pregunta, la pregunta està aquí, miri veu. La pregunta està aquí, entre altres coses, perquè 
n’hi ha d’altres. Quan ho sapiguem ja li direm. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Si, ja ho sabem que estan buscant. Si, si. Alguna estora aixecarà. Però a veure, vostè 
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m’acaba de dir que hi ha indicis d’haver punxat els telèfons. Evidentment, això devia ser aquell 
dia que ens van dir que no toquéssim els sistemes informàtics que era un 15 de març. 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
Però escolti’m quantes pel·lícules ha vist de l’oeste vostè? 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
No, perdoni. Pel·lícules no, jo tinc un correu. 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
Però vostè que està..... 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Lo dels telèfons punxats ho diu vostè. I en tot cas jo li reclamo una mica més de respecte. 
Però miri. Vostè fa enviar un correu electrònic el 15 de març que diuen: per ordre del Tinent 
d’Alcalde senyor Joan Baró, que ningú utilitzi els mitjans informàtics durant tota la tarda del dia 
15. 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
Però sap per què? perquè va entrar un virus, va entrar un virus..... 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
El virus va entrar el dia 16 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
Va entrar un virus 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
El virus va entrar el dia 16. 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
Va entrar un virus, va entrar un virus....... 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Ja el tenien previst? 
 
Regidor Joan Baró (CDC): 
El segon virus és el que ens va desmuntar tot l’arxiu, però el primer virus que es va detectar 
no el vam arribar a obrir, i per això, i per precaució i per consell d’aquestes empreses vam fer 
el que vam fer. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
D’aquesta empresa els va aconsellar? 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
I d’altres empreses. 
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Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Quines altres empreses treballen? 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
Altres empreses. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Home, perdoni. 
 
Regidor Joan Baró (CDC): 
Altres empreses que vostès havien contractat a l’Ajuntament. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Per tant m’està dient..... 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
Són els mateixos eh?! 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Per tant m’està dient que altres... 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
Escolti’m són els mateixos. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Però deixi’m acabar la pregunta.  
És a dir, l’empresa que tenia contractada l’Ajuntament li va recomanar que el dia 15 es tenia 
que revisar. 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
Escolti’m. Vostè digui lo que vulgui. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
No home. Jo li estic preguntant perquè no ens aclarim. 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
Escolti’m..... 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
I per tant..... 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
Escolti’m, jo no necessito que faci d’inspector Gadget ara..... 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 



  
Ajuntament de Caldes d'Estrac 

 

 

81 
 

 

Senyor baró, amb tots els meus respectes.... 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
Senyor Arnó. Miri.....això... 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Si vol..... si vol li ensenyo les fotografies de quan vam arribar el 2007. Si sempre es pot anar 
millorant. Clar.... 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
Escolti’m. A veure..... ara ja ho trobava a faltar això de que amb els socialistes no...... 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
No. escolti’m, jo li faig una pregunta, molt senzilla. 
Vostè em diu: hem trobat indicis que han punxat els telèfons. El que està clar, que el 15 de 
març feia només dos mesos en els quals..... 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
Vostè sap el que és punxar un telèfono? 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Escolti. No ho sé el que és punxar un telèfon. Jo li pregunto. 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
Llavors perquè ho pregunta? 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Però si ho ha dit vostè. 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
Doncs per què m’ho pregunta? 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Però si ho ha dit vostè. 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
Jo li estic dient i no em fa cas. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Però és que li estic preguntant. 
Per tant, a mi em preocupa moltíssim perquè si els telèfons de l’Ajuntament estaven punxats 
per algú, estaven escoltant les converses de l’anterior equip de govern. Per tant, n’estem tant 
preocupats que li demanem que sis plau quan tingui l’informe el porti a fiscalia. 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
No pateixi. 
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Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
El porti a fiscalia perquè no és la primera vegada que utilitzen..... 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
A la fiscalia no. Quan tingui l’informe li ensenyaré a vostè. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
No, no, a mi no cal que me’l ensenyi. Porti’l al jutjat. Val? I que l’Ajuntament es personi contra 
qui faci falta per si hi ha indicis que han punxat els telèfons. Perquè en altres ocasions també 
m’acusen de desaparició de documentació i li vaig demanar en aquest mateix Ple que si era 
cert, que se’n anessin sis plau a fiscalia. Perquè desaparició de documentació o punxar 
telèfons és un delicte. 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
Senyor Arnó, vostè sap perfectament que li hem tingut que reclamar uns telèfons de 
l’Ajuntament i aquests telèfons de l’Ajuntament no els havien entregat. I els hi hem hagut de 
reclamar amb un escrit. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Si. I, molts d’altres que estan repartits a la resta de personal de l’Ajuntament. 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
És igual. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Uns terminals de fa dos anys per posar l’orella? Fantàstic.  
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
És igual. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Vostè els ha reclamat. Ja els té. 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
Si, però perquè no els va entregar quan els hi vam demanar? 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Ja li hem explicat a la carta. 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
Però perquè no els va entregar? 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Ja els té. Els té o no els té. 
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Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
Si. Una part si. Però en falten uns altres. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Quins altres? Li expliquem qui els té eh?! Personal municipal 
 
Regidor Marcos Blázquez (CD): 
Está documentado. 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
Si, que esto está arreglado pero que esto es lo que hay. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Com que “esto es lo que hay”? 
Escolti’m, jo li faig una pregunta sobre una empresa i vostè comença a donar voltes..... 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
Escolti’m..... no, donant voltes no. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Marejant la perdiu. De manera que, m’agradaria que consti en acta el fet de que s’han trobat 
indicis de que s’han punxat els telèfons. I m’agradaria que constés en acta sis plau. 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
Val. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Jo ho deixaria en que, així que tinguem l’informe, el podrem veure tots, vull dir.... 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Evidentment. I que s’actuï en conseqüència. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Tots estem esperant l’informe. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
I si no és així, que també es digui. Perquè embruta que alguna cosa queda. 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
No, no, no, no..... 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
No, és clar que es dirà. 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
Això no ho hem fet nosaltres eh?! 
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Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
No, no. s’ha trobat eh?! 
 
Regidor Miquel González (PSC-CP): 
Estaven marcades les línies. 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
La foto està aquí eh?! 
 
Regidor Miquel González (PSC-CP): 
La línia telefònica està marcada amb la de la policia. Això ho he vist jo. Això t’ho puc dir 
perquè no tirem aquí fums ni tirem globus sonda. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Miquel, escolta, els regidors..... 
 
Regidor Miquel González (PSC-CP): 
La línia telefònica de la policia està marcada. Hi ha un paper que posa: Policia. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Val. Molt bé. Entenc jo que deu ser per algun motiu. Entenc jo que si és per punxar els 
telèfons, home... a mi m’horroritza. I si és per localitzar-la és una altra cosa. 
El que està clar, és que els regidors no pujaven, ni l’Alcalde pujava a marcar línies de res. 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
És que ningú li està dient que siguin vostès. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Home, per això la pregunta. Perquè si hi ha alguna empresa que ha entrat en aquest 
ajuntament i ha fet el que no corresponia, s’ha de procedir contra aquesta empresa. 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
És que aquí és lo que estem mirant eh? aquí no estem acusant a ningú. Aquí si algun ha 
remenat ha sigut una empresa, perquè ha d’haver sigut algú que hagi remenat. 
 
Regidor Marcos Blázquez (CDC): 
Cuando se hizo en la planta tercera, que estaba todo en un rincón y todo hecho de mala 
manera, se prolongó todo a la parte de arriba. Y la idea era que poco a poco acondicionar 
toda esa porquería que había ahí. Pero vamos, todas las líneas que había abajo, antes 
estaban separadas por muchos sitios. Se canalizó todo y se subió para arriba. 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
No, pero es que arriba estaba igual. Nadie se atrevía a tocar nada porque no se sabía a 
dónde iba. 
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Regidor Marcos Blázquez (CDC): 
No, no. Si estoy de acuerdo contigo en eso. 
No había quien tocara allí porque no se encontraba nada. Por eso se empezó a marcar, y era 
telefónica la que venía a hacerlo eh?! 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
Por eso ha venido una empresa para saber lo que había arriba. 
 
Regidor Marcos Blázquez (CDC): 
Todo lo que había en la parte de arriba, en la parte esa de la izquierda, donde está el reloj ese 
del campanario, ahí era donde estaba todo el lío y había que trasladarlo arriba. Y lo hizo 
telefónica eh?! 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
Bueno. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Bé. En tot cas, esperem veure aquest informe, i òbviament el detall. I si ha sigut forense. Si 
han seguit alguna tècnica forense o han fet alguna altra cosa. 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
C.S.I. 
 
Regidor David Salvà (ERC-AM): 
Puc dir unes paraules? 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Si 
 
Regidor David Salvà (ERC-AM): 
A veure, jo, en sistemes informàtics jo hi havia treballat, i jo, realment, quan veig veure això 
em vaig esgarrifar. 
Em vaig esgarrifar perquè jo no sé qui era el responsable. Jo no sé qui ho feia. Però això està 
en el pis d’aquí sobre. I això és el sistema informàtic de l’Ajuntament. On hi ha totes les dades 
de tots els ciutadans. 
O sigui. Jo vaig flipar! Perquè era lamentable. M’enteneu lo que vull dir? Jo no sé de qui és 
culpa, però, qui estaven governant en aquell moment eren vostès. 
Ja està. Gràcies Rosa. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
De res.  
No hi ha preguntes del públic. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Doncs si us sembla passem a les preguntes del públic, si hi ha alguna pregunta a fer. 
No hi ha preguntes al públic. 
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Doncs ho deixem aquí. Bona nit i que descanseu tots molt bé.  
 
I no havent més assumptes per tractar i complint l’objecte de l’acte, Alcaldessa Rosa Pou Baró, 
aixeca la sessió essent les 22:10 hores, de la qual com a Secretaria en dono fe. 
 
 
Vist i Plau 
 
Alcaldessa - Presidenta                                                        Secretaria – Interventora 
Rosa Pou Baró                                                     Montserrat Baulas Bordes 
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