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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA nº 8 DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE CALDES 
D’ESTRAC CELEBRADA EL 18 DE JULIOL DE 2016 

 
Identificació de la sessió  
Núm.: 9 
Caràcter: ordinari 
Data: 18 de Juliol 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) 
Martí Daban Canaleta (CDC) 
 
 
Secretària: 
 
Montserrat Baulas Bordes 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. Presa de possessió del nou regidor senyor Martí Daban Canaleta. 
 
PART RESOLUTIVA 

 
2. Aprovació de les actes de les sessions següents:  
 Acta del Ple ordinari de  21 de març de 2016. 
 Acta del Ple extraordinari de 25 d’abril de 2016. 
 Acta del Ple extraordinari i urgent de 25 d’abril de 2016. 

 
DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DEL PLE 

 
3. Aprovació inicial del pressupost i la plantilla d’aquest Ajuntament per a l’exercici 

2016. 
 

4. Aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits de l’exercici 
2015, núm. 1/2016. 
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5. Aprovació de la modificació de crèdits núm.2/2016. 
 

6. Donar compliment a la Sentència judicial núm.226/16 recaiguda en el recurs 
d’apel·lació núm.268/2013, Secció 5 de la Sala del Contenciós administrativa 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 

 
7. Adjudicació, si escau, de la concessió dels Mòduls 3-9 del Parc Joan Maragall.  

 
8. Aprovar inicialment, si escau, l’Ordenança del mercat setmanal de venda no 

sedentària de  Caldes d’Estrac. 
 

INTERVENCIONS: 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Doncs bé, bona nit. Anem a començar. Avui ajuntem dos Plens, el que havia de ser 
extraordinari dels pressupostos i el Ple que havia de ser l’ordinari de final de mes. Per 
tan aprofito per dir que ens ha quedat un punt fora de l’ordre del dia que era el de 
tornar a revisar l’adhesió a l’AMI, el farem en el proper Ple. Fins ara de fet hi hem estat 
com a membres inicials, no som membres adherits. Per tant hem de tornar-ho a 
passar per Ple i ho farem a la que tornem de les vacances. Comencem amb els punts 
de l’ordre del dia d’avui. Comencem amb el primer punt que és: 

 
 

1. PRESSA DE POSSESSIÓ DEL REGIDOR MARTÍ DABAN CANALETA 
 
“””””””” 
Antecedents 
 
En la passada sessió Plenària es va prendre coneixement de la renúncia de la 
regidora Mònica Serra Nieto, per la qual cosa es va sol·licitar a la Junta Electoral 
Central que procedís a la designació del candidat a ocupar la vacant produïda, 
designant a tal efecte al Sr. Martí Daban Canaleta. 
 
Rebuda la credencial expedida per la Junta Electoral Central, que l’acredita com a 
Regidor. 
 
Legislació Aplicable 
 
S’han acomplert els tràmits previstos a l’article 7 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals (R.D. 2568/86), en relació a 
la presentació de credencials. 
 
S’ha efectuat les seves declaracions sobre béns patrimonials i interessos i també la 
declaració d’inexistència de causes d’incompatibilitat, d’acord amb el que es disposa a 
l’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 
 
ACORDS: 
 
PRIMER. 
En compliment del que determina l’art. 108 paràgraf 8 de la LOREG, la pressa de 
possessió del Regidor es fa mitjançant el jurament o promesa, d’acord amb la fórmula 
establerta pel Reial Decret 707/1979. 
 
SEGON. 
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El Sr. Martí Daban Canaleta ha de prendre possessió del càrrec de Regidor previ 
jurament o promesa d’acord . 
 
TERCER. 
La secretària llegeix la fórmula protocol·lària i el Sr. Daban fa servir una de les quatre 
fórmules previstes per jurar o prometre el càrrec.  
 
JURAMENT: 
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions 
del càrrec de Regidor de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, amb lleialtat al Rei, i 
guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat ?” 
 
QUART. 
Després d’aquest acte ja podrà ocupar el seu lloc al Ple Municipal.”””””” 
 
 
INTERVENCIONS  
 
Secretària: 
Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions 
del càrrec de Regidor de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, amb lleialtat al Rei, i 
guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat ?” 

Sr. Martí Davant (CDC): 
Si, ho prometo per imperatiu legal. 

Secretària: 
Doncs ja pot prendre possessió del seu lloc. 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Doncs benvingut i molta sort. 

Regidor Martí Davant (CDC): 
Gràcies. 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Anem al següent punt que és l’aprovació de les actes de les sessions passades. 

 
2. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS SEGÜENTS:  
 

 Acta del Ple ordinari de  21 de març de 2016. 
 Acta del Ple extraordinari de 25 d’abril de 2016. 
 Acta del Ple extraordinari i urgent de 25 d’abril de 2016. 

 
 
 
INTERVENCIONS  
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
No sé si teniu alguna cosa a dir d’aquestes actes. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Si, lo que hem comentat abans en Junta. Bé, no sé si ho hem fet aquest matí o 
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aquesta tarda. El fet de la inclusió en aquestes actes, de les intervencions del públic 
que s’han de recollir a banda i per tan estant excloses de les actes.  
Per tant, demanaríem que l’acta del 21 de març del 2016, es retiri des de la pàgina 53 
fins a la 61, ja que són intervencions. 
I després demanaríem que esperem ja a l’octubre poder-nos posar ja al dia amb les 
actes i tindre..... és a dir, a cada Ple poder aprovar la de la sessió anterior. 
Hi ha per exemple, la del dia 21 de març, que és la que aprovem avui, hi ha aquelles 
dues preguntes verbals que van quedar pendents que una d’elles es va poder 
respondre i l’altre quedarà pendent per respondre avui. Una va ser mig contestada pel 
Regidor Miquel González del tema Colón, però l’altra quedava pendent sobre la taula. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Val. Per tant fem aquesta esmena les aprovem. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Quedarien aprovades per quatre a favor i una abstenció. Perquè el nou conseller no hi 
era present. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Es recull l’esmena i s’aprova. 
 
VOTACIONS: 
 
S’aproven les actes per 4 vots a favor de ERC-AM, 2 vots a favor de PSC-CP, 4 vots a 
favor de CDC, i una abstenció del nou regidor. 
 

3. APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL D’AQUEST AJUNTAMENT 
PER A L’EXERCICI 2016.  

 

“””””””Havent-se confeccionat per aquesta Alcaldia Presidència el Pressupost General 
d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2016, l’Alcaldessa que subscriu, en acompliment 
del que disposa l’article 168.4 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 i l’article 18 del Reial 
Decret 500/1990, de 20 d’abril, l’eleva al Ple de la Corporació i proposa l’adopció dels 
acords següents:  

PRIMER.- Aprovar inicialment el Pressupost General d’aquest Ajuntament per a 
l’exercici 2016, integrat pel Pressupost d’aquesta Corporació i el de l’Entitat Pública 
Empresarial Local “Caldes XXI”, el resum dels quals és el següent:  

 

PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE CALDES D’ESTRAC 2016 

ESTAT D’INGRESSOS  

A) OPERACIONS CORRENTS 

 1.- Impostos directes .................................................................... 2.172.000,00 

 2.- Impostos indirectes ...................................................................    60.000,00 
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 3.- Taxes i altres ingressos ..........................................................    942.000,00 

 4.- Transferències corrents ..........................................................    807.824,00 

 5.- Ingressos patrimonials ..............................................................  396.365,00 

B) OPERACIONS DE CAPITAL 

 6.- Alienació d’inversions reals ..........................................................         0,00 

 7.- Transferències de capital .............................................................         0,00 

 8.- Actius financers ...............................................................................      0,00 

TOTAL ........................................................................................... 4.378.189,00 

 

ESTAT DE DESPESES 

A) OPERACIONS CORRENTS 

 1.- Despeses de Personal ............................................................  1.710.184,00 

2.- Despeses corrents en béns i serveis .......................................  1.865.988,00 

 3.- Despeses financeres ................................................................     37.600,00 

4.- Transferències corrents ............................................................    205.441,00    

 

B) OPERACIONS DE CAPITAL 

 6.- Inversions reals ..........................................................................  105.340,00          

 7.- Transferències de capital ...........................................................             0,00 

 8.- Actius financers ..........................................................................             0,00         

 9.- Passius financers .......................................................................  453.636,00     

TOTAL ............................................................................................. 4.378.189,00 

 

PRESSUPOST CONSOLIDAT AJUNTAMENT- EPEL EXERCICI 
2016 

 

Ingressos Ajuntament Caldes XXI Ajustos Consolidat 
Impostos directes 2.172.000,00   2.172.000,00 
Impostos indirectes 60.000,00   60.000,00 
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Taxes i altres ingressos 942.000,00  
74.562,00 

 
          0,00   

 
1.016.562,00 

Transferències corrents 807.824,00   807.824,00 
Ingressos patrimonials 396.365,00   

  74.562,00   
 

321.803,00 
Alienació d’inversions reals 0,00   0,00 
Transferències de capital 0,00   0,00 
Actius financers 0,00  

0,00 
 

                     
0,00 
0,00 

Passius financers 0,00 0,00  0,00 

Total ingressos 2014 4.378.189,00 74.562,00   74.562,00 4.378.189,00 

 

 

Segon.- Aprovar inicialment la plantilla  de personal que comprèn tots els llocs de 
treball reservats a funcionaris, personal laboral, segons el següent detall: 

 

PLANTILLA PERSONAL 2016 

PERSONAL AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT DE CALDES D’ESTRAC  

Despeses Ajuntament Caldes XXI Ajustos Consolidat 
Despeses de personal 1.710.184,00   1.710.184,00 
Despeses de béns corrents i 
serveis 

1.865.988,00  
63.784,56 

 
  63.784,56   

 
1.865.988,00 

Despeses financeres 37.600,00   37.600,00 
Transferències 205.411,00             0,00 205.411,00 
Inversions reals 105.340,00 0,00  

    
 

105.340,00 
Transferències de capital 0,00   0,00 
Actius financers 0,00   0,00 
Passius financers 453.636,00 0,00  453.636,00 

Total despeses 2014 4.378.189,00 63.784,56    63.784,56 4.378.189,00 

Denominació de les places Nombre 
Places 

Grup  Vacants Places a 
extingir 

1. Habilitació caràcter estatal     
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1.1-Subescala Secretaria Intervenció 

Secretari-Interventor 

1 A1/A2 -----  

2. Escala d’administració general 

2.1. Subescala tècnica 

 Tècnic Administració General   

 2.2.Subescala administrativa 

Administratius/ives                                                      

 

 

2.3.Subescala auxiliar administrativa 

Auxiliars administrativa 

 

Auxiliar administrativa biblioteca 

 

 

 

1 

 

          3 
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1 

 

 

A/1 

 

C1 

 

 

 

C2 

 

C2 

 

 

------ 

 

3 vacants 

 

 
 
 
 

3 vacants 
(1 a partir del 
8.09.2016) 

 
1 interí 

 

 

 

 

 

 

 

  

3. Escala d’administració especial 

    

3.1 Subescala Tècnica 

Tècnic Administració Especial  

 

2 

 

 

A1/A2 

 

 

----- 

 

3.2 .Classe tècnics de Grau Mitjà 

Tècnic Activitats Lleure 

Tècnic en Promoció Econòmica 

 

1 

1 

 

A2 

A2 

 

----- 

----- 

 

3.2.Classe Comeses especials: Auxiliar Tècnic 

Auxiliar Tècnic de Territori 

 

1 

 

C2 

 

----- 

 

3.2 CLASSE POLICIA LOCAL     

Inspector de Policia 1 A2 ----  

Caporal Policia Local 1 C1 ----  

Agent de Policia 

Vigilants - Auxiliar de Policia 

9 

2 

C1 

C2 

1 interí 

2 interins 
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PERSONAL TEMPORAL  DISCONTINU (DEDICACIÓ MESOS D’ESTIU) 

PERSONAL FUNCIONARI    

Denominació Núm. places Grup titulació  

Agents Policia interins  2 C2 Reforç estiu 
(22.06.2016- 

3.2 CLASSE PERSONAL D’OFICIS     

Encarregat/da brigada  1 C2 1 interí  

Operari/a Brigada 2 AP 1 vacant  

 

 

PERSONAL LABORAL 

 

 

   

Denominació Nombre  
places 

Assimilat grup 
titulació 

Vacants Places a 
extingir 

Administratius/ives 

Auxiliar Administratiu/va 

2 

2 

C1 

C2 

2 vacants 

-----  

 

Psicòleg/a 1 A1 1 interí  

Operari/a Neteja                       2 AP 1 interí 

1 vacant 

 

Bidell/a 1 AP 1 vacant 
(a partir del 
31.08.2016) 

 

Treballador/a Social                 1 A2 ----  

Educador/a Social              1 A2 1 interí  

Treballador/a Familiar                        1 C2 1 interí  

Ajudant Tècnic/a Emissora 1 C2 excedència 1 

Operari/a Brigada      

Oficial  1ª  

Oficial 2na 

2 

3 

2 

AP 

C2 

C2 

2 vacants 

2 Interí/FD1 

2 vacants 

 

Tècnic/a Mitjà/na de Joventut i Educació 

Tècnic/a Mitjà/na de Turisme 

Auxiliar Activitats Lleure 1 C2  
 

1 

1 

1 

A2 

A2 

C2 

1 interí 

vacant 

vacant 

 

 

1 
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21.09.2016) 

 

Tercer.- Exposar al públic el present acord, de conformitat amb allò que disposa 
l’article 169 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l’article 20 del Reial 
decret 500/1990, de 20 d’abril, pel termini de quinze dies hàbils, als efectes de 
reclamacions i es considerarà definitivament aprovat si no se’n presenten, sense 
necessitat de prendre cap altre acord.””””””””” 

INTERVENCIONS: 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Cedirem el protagonisme al Regidor d’Hisenda. No sé si el regidor vol afegir alguna 
cosa? 
 
Regidor Oscar Baró (ERC-AM):  
Si, si. Destacar que els ingressos i les despeses són del mateix ordre que l’any 2015. 
Aquests 4.378.189,00 del pressupost són pràcticament el mateix import, 13.000€ 
menys respecte el 2015, però és pràcticament el mateix. 
Destacar que també es compleix el principi d’estabilitat pressupostària. Bueno, i per fer 
alguna pinzellada de les peculiaritats d’aquest pressupost doncs destacar per exemple 
que a l’àrea d’hisenda hi ha un augment considerable o substancial d’un 25% que és 
degut bàsicament a operacions de capital. Lo que és l’amortització de préstecs a llarg 
termini que ara hem començat ja fa un temps a amortitzar. Un crèdit que hi havia per 
un pla de pagament a proveïdors que fa que tinguem que passar a pagar aquest any 
uns 453.600€, per amortització de préstecs a llarg termini, respecte els 365.200€ de 
l’any 2015. D’aquí aquest 25% més. 
Després algunes àrees com la Regidoria de Promoció Econòmica que també es 
destaca un augment d’un 19%. Podríem entrar al detall o no de les coses, però serien 
moltes, i millor no hi entrarem. 
A ensenyament també hi ha un augment respecte l’any anterior d’un 7,14%. 
En salut també hi ha un augment considerable el que passa que allà els imports eren 
molt petits, hi ha un augment del 66%, que en valor absolut són 4.000€. 
Destacar que quant a inversions reals sí que hi ha un a reducció important. Una 
reducció de ¾ (tres quartes ) parts. 
El pla d’inversions ascendeix a 105.340,00€ que val la pena destacar que seran 
finançades amb ingressos corrents. 
I bé, del pla d’inversions podríem dir-ne alguna però, bàsicament, serà posar l’aire 
condicionat nou a la sala. Tenim integració informàtica uns 25.000€ que també volem 
renovar tot el sistema informàtic de l’Ajuntament, que tenim un sistema informàtic que, 
requereix d’importants millores. 
Bueno, aquestes serien les més destacables però aquestes serien els principals plans 
d’inversions respecte el que podia ser el del 2015. 
L’equip de govern està treballant en aquest pressupost des de primers de març, i hem 
estat ajustant-lo constantment, incorporant tot el que anàvem coneixent de la situació 
del consistori i les seves necessitats així que com anàvem treballant, demanant i 
rebent pressupostos de cada una de les iniciatives de les diferents àrees. 
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I, en el darrer mes, en dues sessions informatives i en altres dues reunions que hem 
fet amb Convergents de Caldes, hem pogut debatre sobre els diferents punts del 
pressupost i hem incorporat uns nous ajustos que també l’han millorat. 
Des d’aquí també vull agrair la col·laboració de l’oposició en aquest assumpte que ha 
fet aportació sobre l’experiència en aquests tema dels darrers anys. 
I bé, en principi no afegiria res més. Si després hi ha un torn de preguntes ja em 
pregunteu el que vulgueu.  
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Bé. Voldríem, també, escoltar algun altre compromís al quals vàrem arribar. 
 
Regidor Oscar Baró (ERC-AM): 
Si, si. No s’ha omès per res en particular. Si et refereixes a aquest pla d’inversions, 
d’aquests 105.000€ que no l’executarem fins tenir uns ingressos com per exemple ara 
els del SWAP que són uns 100.000€ que són uns ingressos que esperem rebre per un 
recurs que tenim fet i, que tot apunta a que ho cobrarem. Però, fins que no ho cobrem, 
estarem fent el mínim d’ inversió. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Molt bé. 
Bé, sí que és cert que hem estat col·laborant aquests darrers mesos, bàsicament per 
ajustar el pressupost quant a ingressos, evidentment en despeses no hi hem entrat 
perquè entenem que la situació de trobar-nos a la situació de juny, juliol i haver d’exigir 
nosaltres alguna partida de corresponsabilitat per donar-hi suport, doncs enteníem que  
no tocava i, que en definitiva, és el mateix govern el que acaba dient en què es vol 
gastar els recursos. Però, si que la nostra funció de vetllar de què no hi haguessin 
desfases importants, doncs, que generessin dèficit a final d’any. Això és el que ens 
preocupava i, això és el que hem treballat i hem de dir que hem treballat jo penso que 
satisfactòriament.  
Però, per altra banda, si que em toca, evidentment, fiscalitzar el pressupost i dir el que 
creiem en aquests moments com a Convergents de Caldes. 
Voldria fer primer... o sigui que tot i que bona part del total  de la documentació per fer 
les comparatives no l’hem rebut fins ara, eh?!, hem treballat amb els quadres de 
despeses i d’ingressos. Hem tingut oportunitat de fer les comparatives de forma 
manual. I per tant tot i que tota aquesta documentació no l’hem rebut fins ara, res a dir 
pel pressupost d’aquest any.  
Si que vull mencionar del tema de la memòria de l’Alcaldia. I no m’agradaria que s’ho 
prengués malament senyora Alcaldessa però em toca dir-ho. 
La memòria de l’Alcaldia hauria de reflectir les línies bàsiques de les polítiques que es 
vol fer al govern i no diu res que no sigui normativa en aquesta memòria. 
És a dir, s’espera que en aquesta memòria que elabora un Alcalde o Alcaldessa,... és 
a dir, s’esgrimeixin el trets generals de la política que es pensa dur a terme i les línies 
d’actuació. 
Puc entendre també el fet de que ens trobem a mig any i aquestes línies puguin costar 
una mica de definir. Però, és evident que aquesta memòria no la feta vostè, és un 
memoràndum tècnic, sense sentit polític. Per tant, jo li recomano que quan vol sap fer-
ho perfectament, doncs que les properes memòries hi posi aquell sentiment que vostè 
hi posa en alguns moments per poder reflectir les polítiques locals. 
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A l’informe de Tresoreria – Intervenció, entenc jo que hi ha un petit error de sumatori, 
eh?! Quan parla dels ingressos del capítol 1 al 7, parla d’una quantia, quan en realitat 
és una altra. Però, entenc també que pot ser degut a un petit desajustament perquè 
coincideix plenament amb la quantitat del Pla Únic d’Obres i Serveis de 26.656€, per 
tan demanaríem poder-ho ajustar abans de tindre en ferm el pressupost.  
Els hem ajudat a polir certs ingressos que s’havien introduït alegrement i que al nostre 
entendre haguessin precipitat un dèficit en aquest exercici. 
Si que també volem esmentar que a les despeses no veiem com s’aprovisionarà el Pla 
de dinamització Turística que després de la renúncia del 391.653.10€ i havent 
executat en el 2015 un total de 260.212,75€ de la que caldria reduir 100.000€ 
d’aportacions extraordinàries de la Diputació de Barcelona, quedarien un total de 
160.212,75€ que s’ha de contemplar en el pressupost ordinari per aprovisionar-lo, és a 
dir que aquests diners, al renunciar a la subvenció, generen un dèficit que a algun lloc 
s’han de reflectir. Es a dir, no els veiem reflectits eh?! 
També, trobem a faltar els compromisos adquirits amb Sorea de fer el pagament del 
clavegueram del Camí Nou. Aproximadament 20.600€ al 2016 i 20.600e pel 2017 que 
ara ho pagarem tots els veïns per igual, quan a l’anterior govern havien optat per 
passar-ho a tarifa i així pagaven els que més consumien.  
I, tampoc hi ha altres compromisos de diverses sentències judicials que permetrien 
generar endeutament. Per tant, un crèdit extraordinari però que també en vàrem estar 
parlant a les sessions de treball i entenem que es puguin fer servir com a romanent de 
tresoreria que teòricament queda en el calaix. 
No entrarem a valorar el pressupost ja que no hi ha canvis rellevants en relació al 
pressupost del 2015 a excepció de les mancances importants que generin projecció 
estratègica en el municipi. Però sí que vull remarcar els ingressos. 
Si agafem els ingressos de l’any 2015 sense les parcel·les per tant l’alineació de béns 
destinats a inversions, per tant només en ingressos corrents. L’any 2015 teníem 
pressupostats uns ingressos de 3.997.650€, bé ara ens anem als 3.700.378€ és a dir 
un increment de 380.539€ és a dir un increment del 9,5% respecte el 2015 només en 
ingressos corrents.  
Doncs bé. Força bé hem deixat les finances locals ja que es pot incrementar aquest 
pressupost en uns 380.000€ en ingrés corrent, sense canvis coneguts pel nou govern i 
per tant, entenem que són herències d’una bona gestió financera.  
Si a vegades se’ns acusa de tots els mals que han heretat, ara recentment, hem 
aprovat un acta en que la senyora Alcaldessa manifestava que eren hereus del caos. 
La del 25 d’abril. Bé, si som hereus del caos, també entenc jo que, són hereus de la 
bona gestió econòmica que permet un increment de 380.000€ només en ingressos 
corrents. 
Entenem que la nostra col·laboració ha estat bàsica per introduir una sèrie d’ingressos 
que creien fantasma que haguessin dut d’entrada a la generació de dèficit del 2016 
però també per fer-los veure que els hi faltaven uns ingressos que no havien 
contemplat. Per tant, hem manifestat que n’hi faltaven alguns i els hem ajudat a 
introduir-los. 
Que sàpiguen que vetllarem per aquesta gestió que en els darrers anys ha dut a 
Caldes a tenir uns ingressos estables i consistents. I en el sanejament de l’economia 
local, i en especial el de les concessions en què es basaven en amiguismes i 
pràcticament en cap ingrés a les arques públiques. 
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Afortunadament, això segueix la mateixa política que teníem fins ara, per tant els 
estem donant suport amb això. I volem donar-los un vot de confiança, especialment al 
regidor d’Hisenda que sembla ser dels pocs que a vegades es prenen amb seriositat 
algunes feines. 
El nostre vot per tant, respecte això, serà d’abstenció en el pressupost tal com vàrem 
acordar. No podem votar-hi a favor ja que no tenim cap política en la qual ens hi 
puguem veure reflectits, però sí que és un vot de confiança perquè en el futur, i 
esperem que sigui així, puguem fer pressupostos de forma conjunta. 
 
Regidor Oscar Baró (ERC-CM): 
Vaig a fer uns comentaris respecte el que ha comentat. 
Aviam, per un cantó, ja els hi vam anunciar la nostra intenció i voluntat de que en el 
proper Ple portar una modificació de crèdit per valor d’uns 100.000€, uns cent i poc 
que inclou varies coses de les que ha comentat, com ara, el tema del clavegueram de 
Sorea que són aquests 45.000€, pagament d’algunes sentències de Trumes que són 
32.000€, d’Albiasu uns altres 3.000€, de Santa florentina també, un petit romanent de 
20.000€ que ens quedava per eixugar, també el volem incloure aquí. Bueno, al final 
hem negociat, recentment, per rebaixar-ho a 20.000€ perquè inicialment eren 31.000€. 
I, aleshores, això ho portarem a un proper Ple per eixugar-ho amb el romanent de 
tresoreria del 2015. Bàsicament, perquè totes aquestes coses que hem comentat, 
realment és una herència del 2015. 
Aleshores, per un altre cantó, respecte els ingressos, bàsicament, respecte el que es 
va executar al 2015, ja no m’hi poso a lo que estava pressupostat, sinó el que 
finalment es va executar com a dret net. Hi ha uns imports que són un augment de per 
exemple, impostos indirectes, es van reconèixer 15.957€ i aquest any hem 
pressupostat 60.000€ perquè ja portem 40 i escaig mil, al final és un augment molt 
considerable pel tema d’impostos indirectes. 
Després, tenim també augments important, destacable en ingressos patrimonials. Es 
van reconèixer  226.711€ al 2015 i aquest any hem pressupostat 396.000€. són temes 
d’un augment d’un 74%, però són temes per concessions administratives del Mòdul 
“Ostres quin raconet”. Ara, també, dels mòduls del parc, el 9 i el 3. Bueno coses que hi 
ha al darrera doncs unes garanties de què això ho cobrarem. De fet quan vam 
acordar, vam retirar tot lo que és les concessions administratives del balneari de la 
platja perquè no hi ha la seguretat de que ho puguem tancar aquest any, encara que 
nosaltres hi treballarem i esperarem que això s’augmenti encara més. 
I bé, respecte al Pla de dinamització turística, l’any passat ja es van reconèixer 
aquests 255.000 i escaig euros. Buscarem aquest any una subvenció per poder fer 
front al 255.000€ que és el 50% que realment és el que vam deixar de gaudir de la 
subvenció aquella per una altra cantó. Però vaja, que això nosaltres ja ho vam explicar 
en el seu dia que per nosaltres no hi havia una viabilitat per tirar-ho endavant perquè 
implicava fer unes inversions que ara l’ajuntament tal i com està no es pot permetre. 
Per tant, allò era una necessitat i 125.000€ els buscarem amb altres subvencions. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Molt bé. No discutim els ingressos perquè evidentment els hem consensuat, per tant el 
que venim a dir és això. Hi ha aquests ingressos perquè hi ha hagut una feina prèvia 
de molts anys i perquè sigui millor. I, tant de bo, l’actual equip de govern obtingui més 
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recursos. Però, pel que vetllarem és per això, perquè no hi hagi cap decalat que generi 
dèficit en els exercicis perquè sabem el que això suposa. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Molt bé. Doncs sobre aquesta bona gestió i aquest gran rendiment de les concessions 
no diem res perquè sinó no acabaríem avui.  
 
VOTACIONS: 
S’aproven els pressupostos per 4 vots a favor de ERC-AM, 2 vots a favor de PSC-CP i 
5 abstencions de CDC. 
 
 
4. RECONEIXEMENT EXTRADJUDICIAL DE CRÈDITS DE L’EXERCICI 2015.  

“”””””” 

Antecedents 

Presentada la Memòria de l'Alcaldia-Presidència de I ‘Ajuntament de Caldes d’Estrac 
de data 14 de juny de 2016, justificativa de la necessitat de tramitar un expedient de 
reconeixement extrajudicial de crèdits, a l'empara del que estableixen els articles 173,5 
i 176 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de 
la Llei reguladora de les hisendes locals i els articles 26 i 60.2 del Reial decret 
500/1990, de 20 d’abril pel qual es desenvolupa l'esmentada llei en matèria 
pressupostària.  

Emès informe per part de la intervenció municipal de data 14 de juny de 2016, en 
relació amb l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits de l’exercici anterior 
2015. 

Les obligacions pendents d’aplicació pressupostària ascendeixen a 17.087,48 euros, 
que en la seva totalitat corresponen a 2015, que consten a l’aplicació no 
pressupostària 40001 ”Pagaments pendents d’aplicació”, de les quals s’han satisfet 
12.699,74 euros en el present exercici 2016. 

Les obligacions pendents d’aplicació pressupostària ascendeixen a 17.087,48€ 
corresponents als proveïdors, conceptes i per les quanties següents: 

Concepte Import 

 

Proveïdors 

Manteniment Material Impressió 2.641,71€ Sistemes i Mètodes Reprogràfics, SL 

 

Despeses Butlletí Municipal 1.746,03€ Emserarrobam, SL 

Transferències Plans Ocupació 12.699,74€ Consell Comarcal del Maresme 

La insuficiència de crèdits de despeses que la motiva, ve explícitament resolta 
mitjançant l’expedient de modificació de crèdits que, finançat, en part, mitjançant el 
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Romanent de tresoreria per a despeses generals de la Liquidació pressupostària de 
2015, inicia el seu tràmit en la mateixa sessió plenària que el present reconeixement 
extrajudicial. 

Fonaments de dret 

1.L’article 73 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, permet l’acumulació de 
procediments, amb unicitat en la seva resolució, quan presentin característiques que 
guardin identitat substancial o íntima connexió, com ara els expedients relacionats en 
els antecedents. 

2. D’acord amb l’article 58 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, l’aprovació 
d’aquestes factures constitueix un acte de reconeixement o liquidació de l’obligació 
derivada de l’efectiva prestació dels serveis, acreditada als expedients. 

3. A la vista dels fets ressenyats, també s’han acomplert els tràmits que indica l’article 
59 del Reial decret esmentat quant a l’acreditació dels treballs facturats i la conformitat 
que n’han prestat els serveis tècnics municipals gestors del contracte. 

4. Tot això, sens perjudici, evidentment, de les responsabilitats en què s’hagi pogut 
incórrer en la tramitació dels expedients que provoquen l’emissió de les factures 
relacionades conforme les previsions de l’article 41 i concordants de la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim, jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú.  

5. En virtut del principi d’especialitat temporal, previst en l’art. 176.1 del R.D. Leg. 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals (TRLRHL), només poden imputar-se als crèdits de l’estat de 
despeses de cada exercici les obligacions derivades d’adquisicions, obres, serveis i la 
resta de prestacions o despeses en general que es realitzen l’any natural del propi 
exercici pressupostari, no existint més possibilitat d’aplicar les despeses realitzades en 
exercicis anteriors que el procediment de reconeixement extrajudicial de crèdits, 
previst en l’art. 60.2 del R.D. 500/1990, de 20 d’abril, reconeixement que es reserva a 
la competència del Ple de la Corporació. 

ACORDS:  

PRIMER. Aprovar l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits de l’exercici 
anterior núm.1/2016, amb un total de 17.087,48€, la relació del qual és la següent: 

Aplicació  

pressupostària 

Concepte Import 

 

Proveïdors 

17.920.21500 Manteniment Material 
Impressió 

2.641,71€ Sistemes i Mètodes 
Reprogràfics, SL 

 

17.924.22610 Despeses Butlletí Municipal 1.746,03€ Emserarrobam, SL 
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15.231.46601 Transferències Plans Ocupació    
2.699,74€ 

Consell Comarcal 
del Maresme 

TOTAL                                                                        17.087,48€ 

 

SEGON. Fer constar que els crèdits que es reconeixen extrajudicialment, es 
procedeix, mitjançant l’expedient de modificació en tràmit, a dotar-los de la cobertura 
pressupostària necessària mitjançant Romanent de Tresoreria (RT) per a despeses 
generals 

RT total 2015 .....................................949.707,00€ 

RT utilitzat............................................ 17.087,48€ 

RT disponible, pendent d’utilitzar........932.619,52€ 

TERCER. Condicionar el present acord a l’entrada en vigor de l’expedient de 
modificació de crèdits que es troba en tràmit i finança el present reconeixement 
extrajudicial.  

QUART. Donar trasllat a intervenció i tresoreria per a la comptabilització de les 
obligacions inherents a aquest reconeixement.”””””” 

INTERVENCIONS: 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Molt bé. Doncs també li passo la paraula al Regidor per si vol fer algun aclariment.  
 
Regidor Oscar Baró (ERC-AM): 
No, no,. en principi aquí no tindria res més a afegir. Si hi ha algú que tingui alguna 
pregunta o comentari..... 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Bé. Perquè el públic ens entengui, això són les factures al calaix. Aquelles que no hi 
caben a l’exercici 2015 i passen al 2016. 
És a dir, aquella tremenda quantitat de factures que havíem deixat d’un exercici per 
l’altre. D’aquell deute famós que havíem deixat és de  17.087,48€ el que s’ha aprovat. 
Bé. La realitat és una, a vegades les paraules són unes altres. 17.000€ són lo que en 
diríem les factures al calaix del 2015 pel 2016. Per tant, evidentment hi estem a favor. 
Acceptem que s’agafi romanent de tresoreria. 
Sí que val a dir que en tots els exercicis, i especialment al 2007 i 2008 que també ens 
trobàvem factures al calaix, ho assumíem dins l’exercici corrent, sense consumir 
romanent de tresoreria. Però bé, és una decisió del govern. L’import no és excessiu 
amb el romanent existent i per tant els hi donem el vistiplau.  
 
 
 
 
Regidor Oscar Baró (ERC-AM): 
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Si, un comentari. S’hauria d’afegir en aquests 17.000€, al nostre entendre, tot lo altre 
que hem comentat que no són pròpiament factures al calaix perquè algunes no havien 
arribat però, han arribat els primers mesos de l’any. Corresponents a temes de gestió 
del 2015 que aquí ja ho quantifiquem amb 113.000€  que són els que parlàvem abans 
que són els que portarem a modificació de crèdit en el proper Ple. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Bé, m’agradaria fer un petit comentari. 
Per molt que ens encaparrem en descriure els números d’una manera o d’una altra, la 
realitat és tossuda. Al final, és dir, el qui ens audita que és la Diputació de Barcelona 
valida uns números que són els que vam aprovar, són els del 2015 que vam aprovar fa 
uns quants mesos. Ara aprovem les factures al calaix que són les que són. Per molt 
que vulguem, doncs mira, aquestes les atribueixo a l’any anterior, aquestes les 
atribueixo a l’altre equip de govern. Això ho podríem fer tots quan hi ha un canvi de 
govern però la realitat és la que s’aprova, la que es valida i la que s’audita. Per tant els 
números són els que són. 
Entenem la necessitat de poder justificar algunes coses. Les entenem, no les 
compartim però les podem entendre. Però insisteixo, la realitat és la que és. I els 
números que es quedaran a l’estat de comptes de l’Ajuntament, validats i auditats per 
qui té la potestat de fer-ho, són aquests. 
Lo altre, insisteixo eh?!, ho podem entendre però no ho podem compartir. Tot i que lo 
de les sentències judicials, ja li vam dir que lo de la modificació de crèdit, 
provablement  hi votarem a favor. 
 
Regidor Oscar Baró (ERC-AM): 
Molt bé. Si em permeten també afegir una coseta. Tampoc entrarem en un debat molt, 
molt llarg, perquè és molt llarg el tema. Però de la liquidació del 2015 m’agradaria 
recordar una de les coses destacables, que hi havien 391.000€ del Pla de 
Desenvolupament Turístic que sí que es van imputar.... es van reconèixer com un 
ingrés que no arribarà mai.  I que no afecten poc, precisament, en els números finals. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Estan en pendents de cobrament. No estan en la liquidació final. 
 
Regidor Oscar Baró (ERC-AM): 
Estan reconeguts.... si, si 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
No, perquè l’estat d’execució i el balanç net de l’exercici es calcula amb els ingressos 
corrents i respecte les despeses corrents. En cap cas en transferències patrimonials 
per obres ni per inversions. 
El Pla de patrimoni que diu vostè és una transferència del capítol 8 per gastar en el 6. 
Cosa que no es contempla a les liquidacions del pressupost perquè al final al balanç, 
si es miren els documents, inclou només ingrés i despesa corrents. 
Si vol traiem els paperets però..... 
 
Regidor Oscar Baró (ERC-AM): 
No. Podríem entrar en detall...... 
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Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Ja veurà com afectarà..... 
 
Regidor David Salvà (ERC-AM): 
Deixi parlar sis plau. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Molt bé. Escolti, ja veurà com no li afectarà en el proper exercici. 
 
Regidor Oscar Baró (ERC-AM): 
Bueno. Pues quan arribi el moment del tancament de l’exercici, si que ja pot debatre 
bé tot això, però jo tinc les comptes que estan comptabilitzats com un ingrés que 
...això. però Bueno, ho deixem aquí. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Entenc que ho aprovaven eh? Entenc que sí. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Si, si. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Doncs, queda aprovat per unanimitat. 
 
VOTACIONS:  
La proposta és aprovada per unanimitat dels 11 regidors/es dels grups polítics 4 vots 
d’ERC-AM, 2 vots del PSC-CP i 5 vots CDC. 

 
5. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS núm.2/2016 DEL 
PRESSUPOST  
 
“””””” 
Antecedents 
En compliment de la Providència de l’alcaldia, aquesta regidoria d'Hisenda presenta la 
proposta de modificació de crèdit amb el corresponent finançament que, amb l'informe 
previ de la secretària – interventora, es resoldrà per acord de l’òrgan que determinin 
les Bases d’Execució del Pressupost. 
 
S’han presentat diverses factures emeses en forma legal que detallen les prestacions 
realitzades per diversos proveïdors que originen una obligació legal de procedir al seu 
pagament, ja que en cas contrari s’originaria un enriquiment injust per a 
l’Administració.  
 
Per tal de regularitzar les esmentades despeses que no han estat aplicades a cap 
partida de l’any pressupostari en el que haurien d’ésser descomptades, la intervenció 
informa que ha de procedir-se al reconeixement extrajudicial de crèdits, reconeixent 
les obligacions corresponents a exercicis anteriors, que per qualsevol causa no ho 
hagueren estat en aquell al que li corresponien, atribuint al Ple de la Corporació tal 
reconeixement, sempre que no existeixi dotació pressupostària. Si no existís 
consignació pressupostària suficient per al reconeixement extrajudicials dels crèdits 
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descrits, haurà de tramitar-se de manera prèvia un expedient de modificació del 
pressupost. 
 
Vist l’informe preceptiu d’Intervenció emès el 14 de juny de 2016 en relació a aquesta 
modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari, arran de la 
insuficiència de crèdits de despeses que motiva un expedient de crèdits extrajudicials, ve 
explícitament resolta mitjançant l’expedient de modificació de crèdits que, finançat, en 
una part del Romanent de tresoreria per a despeses generals de la Liquidació 
pressupostària de 2015, inicia el seu tràmit en la mateixa sessió plenària que la present 
modificació de crèdits. 
 
Legislació aplicable 
 
Arts. 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Arts. 35 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.- Aprovar la modificació de crèdits núm.2 (modalitats suplement de crèdit i crèdit 
extraordinari), arran de la insuficiència de crèdits de despeses que motiva un expedient 
de crèdits extrajudicials, que es finançarà amb una part del romanent de tresoreria de 
l’any 2015, de conformitat amb la Disposició Addicional sisena de la Llei orgànica 2/2012, 
de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i en base a la nota 
informativa del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, 
segons el detall següent:  

 
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 2/2016 - Pressupost prorrogat 2015 - Crèdits 
Extrajudicials 1/2016 
 
SUPLEMENTS DE CRÈDIT 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Aplicació  
pressupostària Descripció  

 

Modificació 

17.920.21500 Manteniment Material 
Impressió 

  

    +2.641,71 

Aplicació  
pressupostària Descripció  

 

Modificació 

17.924.22610 Despeses  
Butlletí Municipal 

  

    +1.746,03 
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CRÈDIT EXTRAORDINARI 
 

 
 
 

FINANÇAMENT 
 

8 

 

CAP. VIII ACTIUS FINANCERS                                                                                                  

10.87000 Romanent de tresoreria                                                                                                        17.087,48€ 
 
RT total 2015 .....................................949.707,00€ 
RT utilitzat............................................ 17.087,48€ 
RT disponible, pendent d’utilitzar........932.619,52€ 

 
 
Segon.- Exposar al públic l'expedient durant  un termini de quinze dies, a comptar des de 
la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i tauler 
d’anuncis de la Corporació, a efectes del seu examen i presentació de possibles 
reclamacions, de conformitat amb allò que disposa l’article 177.2 en relació amb el 169.1 
del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 març. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi presentat cap 
reclamació, l’expedient s’entendrà aprovat de forma definitiva, sense necessitat d’adoptar-
se un nou acord.”””””” 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Bé doncs, no sé si el Regidor ens vol fer algun petit aclariment? 
 
Regidor Oscar Baró (ERC-AM): 
Bé. Aquí no hi ha massa que afegir. Bàsicament, és com es pagarà aquest crèdit 
extrajudicial amb el romanent de tresoreria que hem parlat abans. No hi ha més. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Com hem dit abans, nosaltres ens abstindrem ja que no creiem que s’hagi d’utilitzar 
romanent de tresoreria per despesa corrent. S’hauria d’assumir en el pressupost. 
Hem donat el vist i plau, evidentment, en els extrajudicials però en aquest cas tampoc hi 
votarem en contra, per tant, serà una abstenció perquè el govern faci el que cregui més 
convenient. 
 
VOTACIONS: 
Queda aprovat per 4 vots a favor de ERC-AM, 2 vots a favor de PSC-CP i 5 abstencions 
de CDC. 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicació  
pressupostària Descripció  

 

Modificació 

15.231.46601 
Transferències Plans 
Ocupació 

 

+12.699,74€ 
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6. DONAR COMPLIMENT A LA SENTÈNCIA JUDICIAL NÚM. 226/16  RECAIGUDA 
EN EL RECURS D’APEL.LACIÓ NÚM. 268/2013 – Secció 5 DE LA SALA 
CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
CATALUNYA. 
 
“””””””” 
Antecedents 
 
Òrgan jurisdiccional : TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA SALA 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIVA SECCIÓ CINQUENA 
 
Núm. procediment : 268/2013 – Secció 5 
 
Núm. i data sentència: 226/16 de 8 d’abril de 2016 
 
Part actora : SERVEIS I TRANSPORTS DE RESIDUS MARE NOSTRUM S.L. 
 
Part demandada : AJUNTAMENT DE CALDES D’ESTRAC 
 
President de la Sala:     Alberto Andrés Pereira 
Magistrats:   José Manuel de Soler Bigas 
     Francisco Sospedra Navas 
     Ana Rubira Moreno 
     Eduard Paricio Rallo 
Ponent :    Eduard Paricio Rallo 
Procurador:   Angel Montero Brusell 
Lletrada:   Esther Murillo Blasco (Mare Nostrum) 
Lletrat:    Jordi Salbanyà i Benet (Ajuntament) 
 
Objecte del recurs :  Recurs d’apel·lació a la sentència de 11 de febrer de 2013 sobre el 
recurs contenciós administratiu 252/2010 
 
Decisió : Estimen el recurs d’apel.lació i no procedeix la imposició de les costes 
processals. 
 
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, 
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ACORDS 
 
PRIMER.- Donar compliment a la Sentència núm. 226/16 recaiguda en el procediment 
núm. 268/2013 – Secció 5 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya Sala 
Contenciós Administrativa i complir-la en els seus estrictes termes. 

 
SEGON.- Anul·lar el Decret 694/09, de 13 d’agost de 2009 de rescat de la concessió. 
 
TERCER.- Reconèixer l’obligació de 20.167,37€ (vint mil cent seixanta-set euros amb 
trenta-set cèntims) en qualitat d’indemnització, més els interessos meritats des de la 
data del decret anul·lat. 

 
QUART.- Fer efectiu el seu pagament mitjançant ingrés en el compte bancari indicat a 
aquest efecte. 
 
CINQUÈ.- Comunicar la present resolució al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
en la seva secció cinquena, sala contenciós administrativa a l’efecte processal 
oportú.”””””” 
 
INTERVENCIONS: 
 
Regidor Miquel González (PSC-CP): 
Bé, és el camí final de la famosa lluita legal entre Mare Nostrum i l’antic equip de govern 
amb el qual moltes vegades se’ns va dir que no hi hauria cap sentència desfavorable i al 
final ens ha vingut una sentència desfavorable, juntament com la famosa de Trumes i la 
de Silvia Ventura, una altra sentència desfavorable de 20.167,37€  
També voldríem que l’equip de govern,... el ex-equip de govern, entrés en consideració 
amb lo que és una despesa de 23.000€ més amb serveis jurídics per portar aquest 
tema.  
Per tant, la despesa de la jugada aquesta de Mare Nostrum, entre una cosa i l’altre ens 
ha costat més de 40.000€ 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Miri, el tema de les despeses jurídiques, si vol, jo també li recrimino les sentències 
perdudes que tenien i quan vam arribar nosaltres i governava vostè, de Plans Generals, 
i és clar i és que al final quan un Ajuntament o una administració ha de posar en 
defensa els seus interessos i, per tant, el de tots els ciutadans, ha de contractar 
despeses jurídiques. Algunes es guanyen com en el cas del SWAP el qual en podran fer 
ús vostès, i en d’altres es perden. 
Recordem que en el cas de Mare Nostrum. És dir, recordem la famosa estafa de les 
escombraries, que per cert, més de 20.000€ ha sigut l’estalvi cada any que ha tingut el 
poble de Caldes, eh?! Des del 2009. Per tant si han passat deu anys, miri vostè l’estalvi. 
Ens ha tocat pagar dos anys. 
Li he de recordar que aquí hi havia quatre contenciosos, per tant, estava a quatre jutjats 
diferents, dels quals es varen guanyar tots quatre. Varen ser recorreguts a l’audiència. I 
d’aquests quatre, tant sols un ha sigut favorable a l’empresa a la qual se li va treure 
l’adjudicació del servei de recollida d’escombraries. 
Per tant, si sumem, de vuit, una n’hem perdut, set s’han guanyat. 
Encara està en tràmit, i això val la pena recordar-ho, en el jutjat penal, per tant, amb 
imputacions de l’empresa com a estafa a favor de l’Ajuntament. 
Per tant, no és l’equip de govern, és l’Ajuntament que som tots i hi ha continuïtat d’acte. 
A banda, d’aquesta doncs queda imputada l’empresa Mare Nostrum que ara ha guanyat 
aquest contenciós per estafa i per tant, l’Ajuntament de Caldes i espero que tot l’equip 
de govern actual, segueixi reclamant les indemnitzacions a la qual se li reclamen que 
eren bastant elevades. Per tant, desconec com es troba ara la situació però si que 
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recordo que abans de plegar com Alcalde, doncs que estava pendent ja de marcar data 
de judici. 
A partir d’aquí podem fer un balanç de totes les actuacions judicials. Veurem que el 
balanç és més positiu cap a l’Ajuntament que no pas negatiu. Però, evidentment, no 
totes es guanyen i no totes es perden. 
I per tant, insisteixo, aquestes obligacions de 20.167,37€, podríem dir que és d’estalvi 
d’un sol any d’escombraries en què per falta de vigilància dels gestors corresponents, el 
poble de Caldes era el que més generava escombraries de tot Catalunya per habitant. 
Ara estem generant el que pertoca per la comarca i per Catalunya, per tant, estem a la 
mitja. I, aquest estalvi o una mica més és pràcticament és el que ens hem estalviat 
cadascun dels anys que aquesta empresa ha deixat de fer la neteja d’escombraries. 
Per tant, home, jo entenc que com a Ajuntament i com a continuïtat d’acte, i com a 
hereus de tota l’activitat, nosaltres de la seva i vostès de la nostra, ens n’haurem 
d’alegrar que aquí que demanaven una indemnització de 500.000€ recordem-ho, tant 
sols els hi ha donat 20.000€. per tant, algo de mèrit hi deu haver-hi.  
 
Regidor Miquel González (PSC-CP): 
Bueno, la diferència està en els 20.000€ si els paga tot un poble o si els paga vostè. I 
clar jo veig que és diner públic amb una mala gestió. Però, bueno, quan parlava de 
realitats.... quan parlava de realitats, hi ha una pel·lícula que es diu Matrix en que hi ha 
realitats paral·leles i vostè sempre em diu una realitat paral·lela a la meva. Mai estem en 
una realitat igual. Vostè veu les coses a la seva manera i jo ho veig d’una altra manera. 
Jo veig diners públics que durant aquests sis mesos de govern portem gairebé 
100.000€ gastats en sentències judicials. En sentències judicials on ni tan sols ens 
donen dret a pataleo perquè la sentència és ferma, i per tant no podem ni recórrer, ni 
podem fer cap joc més legal del que podem fer. 
Per tant, entre 100.000€ gastats en Trumes, en Silvia Ventura i Mare Nostrum, que es 
podien haver gastat en despeses de tipus social o de tipus educatiu, allò que el govern 
hagués volgut fer, pues ens veiem abocats a gastar amb pagar sentències i no vull 
seguir sumant la despesa d’advocats d’aquests tres judicis. 
No li he recriminat mai la despesa d’advocats, i no només no li he recriminat mai sinó 
que hem continuat amb l’advocat que tenia vostè. Per tant, és la mateixa defensa, és el 
mateix advocat i la mateixa despesa que vostès haguessin pagat, per tant no 
recriminem mai la despesa. Sí que recriminem les formes, recriminem el tarannà de fer-
ho. No en aquest cas determinat, sinó el tarannà de l’anterior equip de govern era anar 
als jutjats, era entrar en sentències, no era entrar a negociar. Són diferents formes de 
fer. Vostès van entrar amb aquest joc. Van entrar amb les obres, van entrar amb el 
personal, van entrar amb aquesta empresa. I no li vull..... perquè lo més fàcil per mi avui 
seria dir quina és l’empresa que té el servei d’escombraries i lligar-ho amb Lloret. Això 
seria lo més fàcil i lo que vostè a lo millor entraria a fer. Però nosaltres no entrarem en 
aquest joc, i per tant, la sentència l’acatarem, la pagarem com hem fet sempre amb les 
tres, i per tant a partir d’aquí esperem que no ens vingui cap sorpresa més. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Home, senyor González, permeti’m que li digui que ha fet un discurs una mica populista 
per no dir-ho d’una altra manera. Perquè és clar, de la mateixa manera que vostès han 
continuat amb els advocats que portaven els casos, jo li recordaré que l’advocat que 
actualment assessora l’Ajuntament de Caldes també portava casos de quan vam entrar 
nosaltres al govern al 2007 i vam continuar també amb el mateix advocat òbviament. I 
qualsevol Ajuntament i qualsevol administració seria un temerari canviar d’advocat a 
mig procés, precisament, en contra de tots els veïns perquè un nou advocat no pot 
continuar l’enfoc que li dóna el que ho porta. 
Jo li recordaré que el seu advocat actual també ens va costar, també ens va costar, 
eh?! 
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Regidor Miquel González (PSC-CP): 
El meu? 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
El seu. El del seu equip de govern. Vale? 
 
Regidor Miquel González (PSC-CP): 
Del poble. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Del poble al igual que aquests casos. 
També li recordaré casos urbanístics per haver-se descuidat documentació perduda i 
que també vam tindre que pagar. I si vol li faig la llista.  
 
Regidor Miquel González (PSC-CP): 
Faci-la. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
La tenen perfectament. 
I d’aquests 100.000€ es quedaran curts. I si vol li explico també altres casos en que 
l’afecten més personalment i que no hi entrarem, perquè és clar, intentar barrejar tot 
això amb el fet que la defensa jurídica de l’administració cal exercir-la. Perquè si no 
l’haguéssim exercit llavors sí que ens haguessin condemnat perquè és dir, podíem 
haver deixat de pagar. 
La seva opció quina era? No fer fora l’empresa que ens estafava? I per tant, deixar que 
anés fent? Aquesta seria l’altra opció. 
Nosaltres vam decidir fer-la fora i substituir-la. Evidentment vam interposar unes 
demandes. Vuit demandes de les quals se n’han guanyat set. Home, a partir d’aquí 
muntar aquest discurs, home.... evidentment, penso que necessita el seu minut de 
glòria, però, home, és excessiu. 
A partir d’aquí, intentar.... el tema del personal. Escolti, vostès s’han carregat a tots els 
tècnics que han pogut i a sobre els han d’indemnitzar que també paguen tota la població 
de Caldes. A veure, si vol comencem a fer llistes, però ... i sobre intentar parlar ara 
d’una empresa d’escombraries amb Lloret, no sé què..... escolti’m, quants municipis 
porten aquestes empreses? No home, ho acaba de dir vostès. Evidentment, escoltem 
les notícies. Quants ajuntaments porta aquesta empresa? Home, no fotem. No fotem 
senyor González. Barrejar naps amb cols a vegades és contraproduent, eh?!  
Al final podem estar d’acord o no si es tenia que haver fet fora a l’empresa 
d’escombraries perquè ens estafava o no ens estafava. I podem estar d’acord amb cóm 
s’ha portat o s’ha deixat de portar. Però, recriminar que es gastin diners en serveis 
jurídics per defensar els interessos municipals en que demandar 500.000€ acabin 
condemnant només amb 20.000€, per tant 480.000€ de diferència, home, em sembla 
que és un bon balanç.  
I insisteixo, igual que el SWAP que poden haver optat en no interposar demanda, doncs 
miri, disposaran vostès de 100.000 i pico d’euros quan la cobrin, perquè la primera 
instància està guanyada. 
Per tant, això és la mateixa dinàmica de l’administració pública a la qual ens hi veiem 
abocats, en alguns casos no hi ha jurisdicció i en d’altres sí. De la mateixa manera que 
ha fet menció a un parell de sentències a les quals l’Ajuntament acaba sent condemnat 
els 3.000 i pico, i en d’altres casos, podíem fer una bona llista, l’Ajuntament no tant sols 
no surt condemnat sinó que amb sentència favorable i per tant qui paga és el qui 
demanda. 
Això com a administració cada vegada ens hi veiem més abocats, per tant és una de les 
feines que correspon al que gestiona. Ara, voler-ho barrejar amb això, tot això, em 
sembla que és excessiu. 
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Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Jo li vull agrair al senyor González que només necessiti un minut de glòria perquè vostè 
necessita tres quarts i, no acabem.  
I, també, m’agradaria que em digués aquesta llista de tots aquests tècnics que hem fet 
fora. Digui’m. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Bé, vostè ha fet el decret, vostè l’ha signat. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
No, no, vostè és qui ho ha dit. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Vostè la coneix, vostè la coneix. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
No, no, però vostè és el qui ha tret el tema. Expliqui a la gent de Caldes quins tècnics 
hem fet fora. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Tenien un bon munt de tècnics que ara ja no tenen. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Però vostè ha dit que els hem fet fora i els hem hagut d’indemnitzar a tots, digui’m 
quins. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
No. alguns d’ells, si. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Digui-me’ls. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Tenen els decrets. Tenen el Director del Pla General, tenen l’arquitecte municipal, 
l’enginyer que teníem, té el tècnic de medi ambient.... 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
El tècnic de medi ambient, simplement s’ha canviat la relació que teníem amb ell igual 
que la relació amb el del tema d’enllumenat. I se’ls hi ha dit que se’ls convocaria per 
moments puntuals per quan se’ls necessités. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Se’ls ha rescindit el contracte, per tant..... 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
No se’ls ha indemnitzat. S’ha canviat la relació laboral amb ells, cosa que tenim tot el 
dret a reestructurar el nostre equip. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Evidentment, evidentment. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
L’advocat que teníem, va ser ell mateix que d’una manera honesta i legal va portar la 
seva renúncia, tot i que segueix portant els casos com és lògic, però ell va renunciar.  
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A quins altres tècnics? El tècnic de recursos humans s’ha demanat una excedència 
voluntària, vull dir no hi haurà cap indemnització. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
No, el tècnic de recursos humans no n’he parlat jo.... 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
No, no, és que no n’ha parlat de cap. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Estic parlant de contractes vigents en els quals s’han rescindit i les rescissions acaben 
amb indemnitzacions. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Però és que vostè dius les coses.... aixins. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Ah no. Les que vostè decreta, que signa els decrets. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Si. Si. Però no ens ha sabut dir..... és igual, anem a veure si votem a donar compliment 
a la sentència perquè avui no estic gaire xerraire. 
Votem donar compliment a la sentència? 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Si, si, si.  

 
VOTACIONS: 
La proposta és aprovada per unanimitat dels 11 regidors/es dels grups polítics 4 vots 
d’ERC-AM, 2 vots del PSC-CP i 5 vots CDC. 

7. APROVACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DE SERVEI 
PÚBLIC MITJANÇANT CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE L’ÚS PRIVATIU 
D’ESPAIS DE DOMINI PÚBLIC UBICATS AL PARC JOAN MARAGALL. MÒDULS 3-
9.  
 

“”””””””””Antecedents 

El Ple de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac celebrat en sessió ordinària de 30 de maig de 
2016 va 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 
Maragall, per procediment obert amb pluralitat de criteris i, tramitació urgent.   

LOT 1 
MÒDUL 3 SERVEIS CÀNON 

INICIAL 
CÀNON 
ANUAL 

 
Parc Joan Maragall Polivalent 1.250,00€ 3.500,00€ 

 

LOT 2 
 

MÒDUL 9 SERVEIS CÀNON 
INICIAL CÀNON ANUAL 
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Parc Joan Maragall 
 

Bar-Restaurant 9.316,32€ 18.632,65€ 

 

El Plec de clàusules administratives i el Plec de prescripcions tècniques reguladors 
d’aquesta contractació han estat exposats al públic mitjançant anunci en el perfil del 
contractant i en el Butlletí Oficial de la Província, de data 8 de juny de 2016 amb CVE 
núm.022016009597, sense que s’hagin formulat al·legacions, per la qual cosa els plecs 
s’entenen aprovats definitivament sense necessitat d’adoptar un nou acord.   

En l’última sessió de la Mesa de contractació, reunida en el dia d’avui, les propostes 
s’han fet a favor de les úniques ofertes presentades, que resulten ser les més 
avantatjoses econòmicament. 

Licitador presentat al LOT 1: 
 
PLICA PERSONA FÍSICA-JURÍDICA PREU (NO SUBJECTE A IVA) 
1 Piccoloso Mar, SL 3.600,00€ 
 

Licitador presentat al LOT 2: 
 
 
PLICA PERSONA FÍSICA-JURÍDICA PREU (NO SUBJECTE A IVA) 
1 Jorge Gustavo Dagrossa 18.632,65€ 
 

Realitzats els tràmits procedimentals necessaris per l’adjudicació del contracte, atès que 
a l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en l’article 151 i 
concordants del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la 
Llei de Contractes del Sector Públic, per a procedir a l’adjudicació de la contractació de 
referència. 

Vist que només hi ha una única oferta per cada lot i que cadascuna és admissible, per la 
qual cosa no es pot declarar deserta la licitació segons l’art.151 del TRLCSP. 
 
 
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. 
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ACORDS 

Primer.- Adjudicar la concessió de domini públic del Lot 1 a Piccoloso Mar, SL, que està 
integrat pel Mòdul 3 del Parc Joan Maragall, servei polivalent, pel cànon anual de 
3.600,00€, no subjecte a IVA, de conformitat amb la proposta presentada, a satisfer l’1 
de setembre de 2017, i resta exempt de pagament del cànon inicial, segons la clàusula 
cinquena del Plec de clàusules administratives.   
LOT 1 

MÒDUL 3 SERVEIS CÀNON INICIAL CÀNON ANUAL 
1.09.2017 

 
Parc Joan Maragall Polivalent 0,00€ 3.600,00€ 

 
Adjudicar la concessió de domini públic del Lot 2 a Jorge Gustavo Dagrossa que està 
integrat pel Mòdul 9 del Parc Joan Maragall, servei bar-restaurant, pel cànon anual de 
18.632,65€, no subjecte a IVA, de conformitat amb la proposta presentada, a satisfer l’1 
de setembre de 2017, pagant el cànon inicial en el moment de la signatura del 
contracte, de conformitat amb la clàusula cinquena del Plec de clàusules 
administratives.   
LOT 2 

MÒDUL 9 SERVEIS 
CÀNON INICIAL 

A la signatura del 
contracte 

CÀNON ANUAL 
1.09.2017 

 
Parc Joan  Maragall 

 
Bar-Restaurant 

 
9.316,32€ 

 
18.632,65€ 

 
Segon.- Condicionar l’adjudicació esmentada, en el punt anterior, al compliment dels 
requisits per a que dins del termini de deu dies hàbils comptadors des de la recepció del 
dit requeriment, presenti la documentació justificativa següent: 
 

 Certificació administrativa positiva d’estar al corrent de les obligacions tributàries 
exigides en els paràgrafs b), c) i d) de l’article 13.1 del RGLCAP, expedida per l’òrgan 
competent de l’administració tributària estatal, la data de la qual haurà de ser, en 
qualsevol cas, inferior als sis mesos anteriors a l’últim dia del termini per presentar les 
proposicions. 

 Certificació administrativa positiva d’estar al corrent de les obligacions de Seguretat 
Social de l’article 14.1 del RGLCAP, expedida per l’òrgan competent i en iguals termes 
que recull l’apartat anterior. 

 Certificació negativa per descoberts a la Tresoreria General de la Seguritat Social, de 
conformitat amb l’art. 42 de l’Estatut dels Treballadors. 

 Document acreditatiu d’haver procedit al pagament de l’anunci de licitació. 
 No tenir deutes pendents amb l’Administració contractant. 
 Constituir la garantia definitiva d’import següent: 

 
Mòduls Valor domini públic ocupat Garantia definitiva 3% 

Mòdul 3   6.780,00€+3.500,00+1.250,00  345,90€ 
Mòdul 9 31.800,00€+9.316,32+18.632,65 1.792,47€ 

 
 
Tercer.- Advertir que la manca de presentació d’aquesta documentació per part dels 
adjudicataris proposats, s’entendrà que han retirat la seva oferta i facultarà l’Ajuntament 
per declarar desert el procediment. 
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Quart.- Fer constar que, com sigui que només s’ha presentat una única proposició per 
cadascun dels lots, no es procedeix a fer la classificació que estableix l’art.151 del RDL 
3/2011, de 14 de novembre. 
Cinquè.- Comunicar a l’adjudicatari que, dins el termini dels 15 dies hàbils següents a 
l’endemà de la notificació de la present resolució, haurà de concórrer a formalitzar el 
contracte. 
Sisè.- Notificar la present resolució a les empreses que han pres part en el procediment 
de contractació i publicar l’adjudicació del contracte en el perfil de contractant. 
Setè.- Publicar la formalització del contracte en el perfil de contractant de l’Ajuntament i 
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.”””””””” 
 
INTERVENCIONS: 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Bé, crec que ja ha quedat ben explicat. El mòdul tres és el mòdul petitó que queda al 
costat de la pizzeria que ells han demanat per fer una ampliació, i el mòdul 9 és el que 
ens queda en front del Colón que tenen la intenció de posar italià, bàsicament. 
Llavors, doncs anem a votar..... 
 
Secretària: 
Hem quedat que faríem la votació separada de cadascun dels mòduls. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Val, si d’acord. Votem primer el mòdul 3, l’ampliació del Piccoloso. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Si, nosaltres hi votem a favor. 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
Nosaltres també. 
 
VOTACIONS: 
La proposta és aprovada per unanimitat dels 11 regidors/es dels grups polítics 4 vots 
d’ERC-AM, 2 vots del PSC-CP i 5 vots CDC. 

 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Doncs, val, el mòdul 9? 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Nosaltres ens abstindrem perquè no veiem clar l’adjudicatari, però el que no volem es 
que quedi tampoc desert i, per tant, no hi posarem cap inconvenient però com que és 
una decisió de govern ens abstindrem. 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
Nosaltres a favor. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
No sé si vols comentar alguna cosa després de tota la feinada a ensenyar mòduls i 
així.... 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
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Bueno, simplement, dir que la última persona que ha sortit adjudicatària ha sigut 
després de molts tràmits amb d’altra gent que a darrera hora s’ha tirat enrere a la 
possibilitat d’ofertar i ens hem quedat amb l’actual, que és l’únic que ha presentat les 
pliques. 
 
 
 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
També afegir que en aquests plecs de clàusules, s’especifica que, si es deixa la 
concessió s’ha de deixar tal com està. Tal com la deixat al principi, val? Tal i com l’ha 
organitzat. Per tant, també és una garantia de què si no vagi bé o el que sigui, no ens 
quedarà aquest mòdul trinxat com tenim ara.  
 
VOTACIONS: 
Queda aprovat per 4 vots a favor de ERC-AM, 2 vots a favor de PSC-CP i 5 abstencions 
de CDC. 
 
 
8 ORDENANÇA REGULADORA DE LA GESTIÓ DEL MERCAT SETMANAL 
AMBULANT DE CALDES D’ESTRAC. 
 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
El punt 8 que era, aprovar l’ordenança reguladora de la gestió del mercat setmanal 
ambulant de Caldes d’Estrac, hem estat tot el consistori d’acord per deixar-lo sobre la 
taula pel Ple de l’octubre perquè hi ha uns canvis substancials a l’ordenança que regula 
el mercat setmanal que ve a fora a l’esplanada i, llavors, doncs, pensem que els hem 
d’estudiar i valorar més a fons. Val? Llavors ho passarem, ho dic perquè si havíeu vist 
l’ordre del dia al web municipal doncs que no us estranyeu que aquest punt no el 
tractem avui. 
 
VOTACIONS: 
S’acorda per unanimitat de tots els membres del Consistori que aquesta proposta resta 
sobre la taula, de conformitat amb l’art.115 del ROM i l’art.92 del ROF. 
  
 
INTERVENCIONS: 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Sí que tenim uns punts sobrevinguts, Montse..... 
 
Secretària: 
Si. En aquest cas s’ha de votar la urgència per incorporar-los. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Si, d’acord doncs votem la urgència per incorporar els punts. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Quins punts? 
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Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Els que hem parlat..... 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
I votem un a un? O.... 
 
Secretària: 
Jo ho tinc previst per fer un a un. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Un a un? Molt bé. 
Els punts són: 
El de contracte de Cavall de Cartró 
La pròrroga de Cavall de Cartró 
Les festes locals 
Donar compte de decrets 
I ratificar el 312/2016 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Nosaltres creiem que el tema de decrets no li veiem la urgència però per altra banda 
tampoc hi podem votar a favor ja que no hem tingut accés a tots els decrets. Cada 
vegada ens en falten més. Demanaríem que com a mínim a la base de dades hi 
poguessin ser tots. Estan dient que donen compte del número? 
 
Secretària: 
Del 110 al 360 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Ens en falten...... 
 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Però n’hi van posar en el pen. Li falten encara? 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Si, si, però és que no els tenen ni penjats, i per tant diria que ens falten 66 de 360. No hi 
podem votar a favor, perquè és que hi ha alguns decrets que no sabem ni el que hi diu. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
No, és clar. 
 
Secretària: 
No es vota a favor eh?! És donar compte. L’únic que és a ratificar el 312/2016. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Val, doncs voldríem fer esment d’això. És a dir, podríem entendre que en faltessin uns 
quants del principi doncs perquè va entrar aquell famós virus, però a mesura que se’n 
van generant en segueixen faltant. Per tant, hi hauríem de posar-hi remei d’alguna 
manera. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Si. Ho intentarem. 
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Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Per tant, no hi podem votar-hi a favor si hi va tot en conjunt a la urgència. 
 
Secretària: 
Doncs voteu-ho per separat. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Val, doncs. Gràcies. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Cavall de Cartró i festes locals ho podem votar junt. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Si, entem que si, tot i que Cavall de Cartró se’ns ha esmentat ara recentment i se’ns 
havia esmentat a ..... 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Si, se us va esmentar. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
A la comissió informativa, la documentació ni la tenim però per lo que se’ns ha explicat 
són uns apunts lògics i per tant també li donarem.... hi votarem a favor. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Si, a la comissió informativa ho vam estar treballant i vam estar veient..... 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Si però no teníem la documentació per poder-ho contrastar, per tant, ens en refiem del 
que se’ns diu. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Si, nosaltres també. 
Molt bé. Doncs anem en el punt..... quin és el següent? 
 
Secretària: 
El de la modificació de contracte. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Val. Doncs anem a la modificació del contracte. 
 

Assumptes sobrevinguts 
 
L’Alcaldessa sotmet a votació dels membres presents la urgència dels següents punts 
a l’efecte d’incloure’ls dins l’ordre del dia d’avui.  
 
Atès que el resultat de la votació ha estat favorable per unanimitat, presenta les 
propostes següents: 

 
 
1. – URGÈNCIA - MODIFICAR EL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE GESTIÓ 
DEL SERVEI PÚBLIC MITJANÇANT CONCESSIÓ DE L’ESCOLA BRESSOL 
MUNICIPAL PEL CURS 2016-2017.  
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“””””” 
Antecedents 
 
El Ple de data 27 de setembre de 2010 va ratificar l’acord adoptat per la Junta de 
Govern Local de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac celebrada el 9 d’agost de 2010 
referent a adjudicar a l’empresa Serveis educatius Cavall de Cartró, SLU, el contracte 
de gestió de servei públic, mitjançant concessió, de l’Escola Bressol municipal Sagrada 
Família, pel termini de 5 anys, a comptar des del dia 1 de setembre de 2010.  
 
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, en sessió ordinària 
celebrada el 29 de desembre de 2014, va adoptar l’acord de prorrogar a l’empresa 
Serveis educatius Cavall de Cartró, SLU, la concessió de l’Escola Bressol Sagrada 
Família, pel curs 2015-2016, a l’empara d’allò que preveu la clàusula 5 del plec de 
clàusules administratives particulars.  
 
La clàusula 6 del Plec de clàusules administratives que regula aquesta contractació 
estableix que el pressupost màxim de licitació de la contractació és de 1.248.097,50€ 
pels 5 anys de durada establerts en la clàusula 5. És a dir, a raó de 249.619,50€ per 
any. 
 
La clàusula 7 del Plec de clàusules administratives que regula aquesta contractació 
estableix que el valor estimat del contracte és de 2.496.195,00€. 
 
La clàusula 8 del Plec de clàusules administratives que regula aquesta contractació 
estableix que la partida pressupostària és la 18.320.480.19. 
 
Les xifres que consten en les clàusules 7 i 8 s’entenen calculades en funció de les 61 
places fixades en l’Addenda al Conveni de la Generalitat de Catalunya.  
 
El preu total del curs 2014-2015 ha estat de 94.547,59€, segons les dades que consten 
en la liquidació del pressupost. 
 
El preu total pel termini de 5 anys, a comptar des del dia 1 de setembre de 2010, més 
l’any de pròrroga, ha estat de 472.737,95€ aproximadament. 
 
 
 
 
Legislació aplicable 
 
 Clàusula 13.3 del Plec de clàusules administratives que regulen aquesta 
contractació, aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac en data 6 de juliol de 
2010. 
 
A l’empara d’allò que disposa l’article 54 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya. 
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Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldessa d’aquest Ajuntament mitjançant 
Decret núm.30 de data 27 de gener de 2016 
 
 
Primer.- Modificar el contracte administratiu de gestió del servei públic mitjançant 
concessió de l’Escola Bressol Municipal Sagrada Família pel curs 2016-2017, en el 
sentit de concretar el següent:  
 
 Que el preu que consta en les clàusules 7 i 8 s’entén calculat en funció de les 
61 places fixades en l’Addenda al Conveni de la Generalitat de Catalunya. 
 
 Que l’Ajuntament no resta obligat a exhaurir els esmentats imports especificats 
en les clàusules 7 i 8 del Plec de clàusules administratives que regulen aquesta 
contractació en atenció a què les factures, un cop finalitzada la contractació, podrien 
ascendir a una quantitat inferior a la inicialment prevista. 
 
 Que el preu total, sense IVA, fixat per a la pròrroga del curs 2016-2017 
s’entendrà orientatiu, perquè anirà en funció del nombre d’usuaris matriculats i no 
excedirà el preu d'adjudicació del contracte, ni del seu valor estimat resultant de la suma 
total del cinc cursos escolars, més les dues pròrrogues 15/16 - 16/17. 
 
 Que el concessionari serà l’encarregat de la gestió del cobrament dels rebuts, 
tiquets, etc., i percebrà directament les tarifes dels usuaris. L’empresa serà responsable 
de la gestió de la morositat. 
 
 Els costos dels subministraments d’aigua, llum i gas ho assumeix directament 
l’Ajuntament, sense la intermediació de la concessionària Cavall de Cartró, SL, fent, si 
escau, la liquidació corresponent. 
 
 Recordar que la concessionària Cavall de Cartró, SL, ha d’assumir les 
despeses derivades del manteniment correctiu de l’edifici i instal•lacions de l’escola 
bressol fins la quantitat de 9.000,00€. 
 
Segon.- Sotmetre aquest acord a ratificació del proper Ple municipal. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’interessat.  “”””””””””””””” 
 
 
INTERVENCIONS: 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Bé, doncs es tracta només d’aclarir termes que ja hi eren, però d’aclarir-los. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Si, estem d’acord. Són temes que ja s’aplicaven de forma ordinària, i ara, simplement es 
recullen per escrit. 
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Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
Hi estem d’acord. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Doncs votem. 
 
VOTACIONS: 
La proposta és aprovada per unanimitat dels 11 regidors/es dels grups polítics 4 vots 
d’ERC-AM, 2 vots del PSC-CP i 5 vots CDC. 

 
 
2. APROVAR LA PRÒRROGA II DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE GESTIÓ 
DEL SERVEI PÚBLIC MITJANÇANT CONCESSIÓ DE L’ESCOLA BRESSOL 
MUNICIPAL PEL CURS 2016-2017. 
 
“””””” 
Antecedents 
 
El Ple de data 27 de setembre de 2010 va ratificar l’acord adoptat per la Junta de 
Govern Local de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac celebrada el 9 d’agost de 2010 
referent a adjudicar a l’empresa Serveis educatius Cavall de Cartró, SLU, el contracte 
de gestió de servei públic, mitjançant concessió, de l’Escola Bressol municipal Sagrada 
Família, pel termini de 5 anys, a comptar des del dia 1 de setembre de 2010.  
 
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, en sessió ordinària 
celebrada el 29 de desembre de 2014, va adoptar l’acord de prorrogar a l’empresa 
Serveis educatius Cavall de Cartró, SLU, la concessió de l’Escola Bressol Sagrada 
Família, pel curs 2015-2016, a l’empara d’allò que preveu la clàusula 5 del plec de 
clàusules administratives particulars.  
 
La clàusula 5 del Plec de clàusules administratives que regulen aquesta contractació 
estableix que la vigència del present contracte podrà prorrogar-se per períodes d’un any 
natural per acord de l’òrgan de contractació adoptat un mes abans de la finalització de 
la vigència inicial del contracte o de les seves pròrrogues, fins a un període màxim de 
10 (deu) anys. 
 
Atès que durant el termini en què la concessionària ha estat gestionant el servei  no se li 
s’ha imposat cap penalitat ni se l’ha sancionat perquè no s’han donat cap dels supòsits 
que pugui donar lloc a la resolució del contracte subscrit. 
 
L’apoderat de Serveis educatius Cavall de Cartró, SLU, senyor José Antoni Mur Sanz, 
ha presentat un escrit registrat en data 3 de maig de 2016, amb el núm.1569 del RE, en 
base el qual sol•liciten la pròrroga del contracte pel període comprès entre l’1 de 
setembre de 2016 fins el 31 d’agost de 2017.    
 
Vista l’existència de consignació suficient en l’aplicació 18.320.22717 Escola Bressol del 
pressupost prorrogat de 2015. 
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Legislació aplicable 
 
 Clàusula 5 del Plec de clàusules administratives que regulen aquesta 
contractació, aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac en data 6 de juliol de 
2010. 
 Articles 23 i 278 del Real Decret Legislatiu 3/2011, 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Vist que el mateix òrgan que aprova l’expedient de contractació és competent per 
decidir la pròrroga del mateix, de conformitat amb el que disposa tant el TRLCSP com el 
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 la Junta de Govern qui resol, perquè el 
proper ordinari no es celebrarà fins el 25 de juliol de 2016, segons el calendari aprovat i, 
tenint en compte que no requereix de majoria qualificada per a la seva adopció, sens 
perjudici de la seva ratificació pel Ple. 
 
ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la pròrroga II del contracte administratiu de gestió del servei públic 
mitjançant concessió de l’Escola Bressol municipal Sagrada Família pel curs 2016-2017 
amb l’empresa Serveis educatius Cavall de Cartró, SL, (B-63618045), per un preu 
orientatiu de 6.942,16€ mensuals durant onze mesos que anirà en funció del nombre 
d’usuaris matriculats i que no excedirà el preu d'adjudicació del contracte sense IVA, ni 
el seu valor estimat del contracte resultant del total del cinc cursos escolars, més les 
dues pròrrogues aprovades 15/16 - 16/17.  
 
Segon.- Imputar la despesa resultant d’aquesta contractació a l’aplicació 18.320.22717 
Escola Bressol del pressupost prorrogat de 2015 amb els seus crèdits inicials. 
 
Tercer.- Facultar a l’Alcaldessa per a l’execució d’aquest acord, i en concret, per a la 
signatura de la formalització del contracte de pròrroga. 
 
Quart.- Sotmetre aquest acord a ratificació del proper Ple. 
 
Cinquè.- Notificar aquest acord a l’empresa concessionària. 
 
Sisè.- Donar trasllat d’aquest acord intervenció i tresoreria.  “””””” 
 
 
INTERVENCIONS: 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Molt bé, doncs votem aquesta pròrroga que és per un any. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Si, hi estem a favor. 
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Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
Nosaltres també. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Doncs ho aprovem per unanimitat. 
 
VOTACIONS: 
La proposta és aprovada per unanimitat dels 11 regidors/es dels grups polítics 4 vots 
d’ERC-AM, 2 vots del PSC-CP i 5 vots CDC. 

 

3. APROVACIÓ FIXAR PER A L’ANY 2017 LES DUES FESTES LOCALS  
 
“””””””””””” 
1. Com cada any és necessari fixar les dues festes locals per tal de confeccionar 
el Calendari laboral per al proper any 2017. 
 
2. La normativa reguladora de les festes locals de Catalunya està contemplada en 
el Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol, segons la qual correspon a l’Ajuntament la 
determinació de les esmentades festes, retribuïdes i no recuperables, que seran de dos 
dies a l’any. 
 
3. Els dies que es proposin no poden escaure's en diumenge ni coincidir amb cap 
dels dies festius que s'indiquen a l'Ordre EMO/168/2015, de 25 de maig, publicada al 
DOGC núm. 6888, de 9 de juny de 2015, per la que s'estableix el calendari oficial de 
festes laborals a Catalunya per a l'any 2016. 
 
4. El Decret 177/1980, de 3 d'octubre, estableix que les dues festes locals seran 
fixades per Ordre del Conseller d’ Empresa i Ocupació, a proposta dels municipis 
respectius. 
 
5. D’acord amb l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors que indica que, de les 
catorze festes laborals, dues tindran caràcter local. Es proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
PRIMER 
Fixar per a l’any 2017 les dues festes locals següents: 
-   8 de setembre de 2017 
- 13 de desembre de 2017 
 
SEGON 
Comunicar aquest acord al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya i a l’àrea de Recursos Humans de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac.”””””””””””” 
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INTERVENCIONS: 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Em sembla que aquí no hi hagi ningú que no hi estigui d’acord. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Si, hi estem d’acord. 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
Hi estem d’acord. 
 
 
VOTACIONS: 
La proposta és aprovada per unanimitat dels 11 regidors/es dels grups polítics 4 vots 
d’ERC-AM, 2 vots del PSC-CP i 5 vots CDC. 

 

4. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA DES DEL NÚMERO 
110 AL 360 DEL 2016 i RATIFICAR EL DECRET 312/2016 RELATIU A POSPOSAR 
CONVOCATÒRIA PLE EXT. 27 DE JUNY 2016 

Nº DATA ÀMBIT/DEPT SÍNTESI DE L'ACORD 

110       

111       

112       

113       

114       

115       

116 14/03/2016 POLICIA ACORD INCOACCIÓ RELACIÓ NÚM. 16010502 

117 14/03/2016 POLICIA ACORD INCOACCIÓ RELACIÓ NÚM. 16011737 

118 14/03/2016 POLICIA ACORD INCOACCIÓ RELACIÓ NÚM. 16013154 

119 14/03/2016 POLICIA PROPOSTA SANCIÓ RELACIÓ NÚM. 16011946 

120       

121       

122       

123       

124       
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125 15/03/2016 RRHH AUTORITZAR COMISSIÓ DE SERVEIS DEL FUNCIONARI POLICIA 
LOCAL - L.M.M.G. 

126 16/03/2016 RRHH AUTORITZAR RETORN BESTRETES - A.G.M. 

127 16/03/2016 RRHH AUTORITZAR BESTRETA D.S.R. 

128       

129 16/03/2016   ACCEPTAR SUBVENCIÓ PROGRAMA COMPLEMENTARI 
FINANÇAMENT LLARS D'INFANTS CURS 2014-15 2a EDICIÓ 

130 16/03/2016   ACCEPTAR SUBVENCIÓ PROGRAMA COMPLEMENTARI FOMENT 
OCUPACIÓ I SUPORT A LA INTEGRACIÓ SOCIAL 

131       

132       

133 19/03/2016   ACCEPTAR SUBVENCIÓ FONS DE PRESTACIÓ 
DESENVOLUPAMENT POLITIQUES EDUCATIVES MUNICIPIS 
MENYS 5000 HABITANTS 

134       

135       

136       

137       

138 18/03/2016   DESESTIMAR PETICIÓ DE REINGRÉS DE FUNCIONARIA - S.S.F. 

139 21/03/2016 SECRETARIA APROVAR LLISTA PROVISIONAL ASPIRANTS ADMESOS I 
EXCLOSOS PROCES SELECTIU AUX. ADMINISTRATIU/-VA 

140       

141       

142       

143 22/03/2016   AUTORITZACIÓ COMISSIÓ SERVEIS POLICIA LOCAL -O.E.B. 

144       

145 22/03/2016   CONCEDIR TRÀMIT D'AUDIÈNCIA A LA L.M.S 

146       

147       

148       

149       

150       

151       

152       

153       

154       
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155       

156       

157       

158 23/03/2016 SECRETARIA POSPOSAR CONVOCATÒRIA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

159 24/03/2016 SECRETARIA CONVOCATÒRIA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

160 29/03/2016 CULTURA BESTRETA MOSTRA LITERÀRIA 2016 

161 29/03/2016 RRHH ADMESOS AUX.ADM. 

162 30/03/2016 RRHH CONTRACTACIÓ TÈCNIC DE MEDI AMBIENT I ENGINYER 
ELÈCTRIC 

163 30/03/2016 SECRETARIA CONVOCATÒRIA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

164 31/03/2016 SERVEIS 
PERSONALS 

AUT & SUB RESERVA SALA FABRIQUETA CASAMENT CALDENC 

165 01/04/2016 SECRETARIA CONTRACTE 

166 06/04/2016 SECRETARIA Creació llista aux.ad 

167 06/04/2016 SECRETARIA CONVOCATÒRIA JUNTA DE GOVERN LOCAL 11,04,2016 

168 07/04/2016 SERVEIS 
PERSONALS 

LLOGUER DE MATERIAL MUNICIPAL PER FESTA FAMILIAR 

169 07/04/2016 RRHH CONTRACTACIÓ URGENT 

170 07/04/2016 RRHH NOMENAMENT INTERÍ 

171 08/04/2016 VIA PÚBLICA RESERVA ESTACIONAMENT VIA PÚBLICA 

172 08/04/2016 INTERVENCIO APROVACIO RELACIO D'OBLIGACIONS O/16/14 

173 08/04/2016 INTERVENCIO APROVACIO RELACIO D'OBLIGACIONS O/16/15 

174 13/04/2016 SECRETARIA CONVOCATÒRIA COMISSIÓ INFORMATIVA DE PLE 

175 14/04/2016 VIA PÚBLICA OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA C/ MERCÈ, 13 

176 14/04/2016 SUBVENCIONS ACCEPTACIÓ IMPORT TOTAL DE SUBVENCIÓ EN CONCEPTE 
D'EQUIPS DE DIGITALITZACIÓ I EMMAGATZEMATGE 

177 14/04/2016 SUBVENCIONS ACCEPTACIÓ IMPORT TOTAL DE SUBVENCIÓ EN CONCEPTE DE 
DESENVOLUPAMENT DE POLÍTIQUES CULTURALS EN MUNICIPIS 
DE FINS A 5000 HABITANTS 

178 15/04/2016 VIA PÚBLICA RENOVACIÓ PARADA MERCAT AMBULANT 

179 15/04/2016 PADRÓ 
MUNICIPAL 

BAIXA OFICI MASSIVA D'HABITANTS PER INSCRIPCIÓ INDEGUDA 

180 15/04/2016 SECRETARIA APROVACIÓ BORSA DE TREBALL POLICIES 

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 
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184 15/04/2016 RRHH NOMENAMENT INTERÍ AGENT POLICIA J. GARCIA PANS 

185 18/04/2016 URBANISME ESPECTACLES I ACTIVITATS RECREATIVES ANY 2016. 

186 18/04/2016 RRHH AUTORITZACIÓ BESTRETA 

187 18/04/2016 INFÀNCIA NORMATIVA PER A LA CESSIÓ D'EQUIPAMENTS MUNICIPALS 
PER A CAMPUS - CASALS ESPORTIUS 

188 19/04/2016 EDUCACIÓ ACCEPTACIÓ ÚLTIM ATORGAMENT AJUTS MENJADOR ESCOLAR 
2015-2016 

189 19/04/2016 VIA PÚBLICA PLACA GUAL 

190 19/04/2016 VIA PÚBLICA OVP I TALL DE CARRER C/ CAMI RAL, 36 

200 19/04/2016 SECRETARIA ADSCRIPCIÓ DE PERSONAL A LA EPEL 

201 19/04/2016 ESPORTS RESERVA PUNTUAL PAVELLÓ - TORNEIG BÀSQUET 
INTERNACIONAL - 18 & 19 JUNY 

202 20/04/2016 SECRETARIA CONVOCATÒRIA DEL PLE 25 D'ABRIL DEL 2016 

203 20/04/2016 INTERVENCIO APROVACIO LIQUIDACIO PRESSUPOST 2015. 

204 20/04/2016 SECRETARIA CONVOCATÒRIA JGL 25/04/2016 

205 21/04/2016 POLICIA ACORD INCOACIÓ 

206 21/04/2016 POLICIA ACORD INCOACIÓ 

207 21/04/2016 POLICIA ACORD INCOACIÓ 

208 21/04/2016 POLICIA ACORD INCOACIÓ 

209 21/04/2016 SECRETARIA CONVOCATÒRIA MESA DE CONTRACTACIÓ PER CONCESSIÓ 
ADMINISTRATIVA MÒDULS 3-9 PARC JOAN MARAGALL 

210 21/04/2016 INTERVENCIO APROVACIO RELACIO D'OBLIGACIONS O-16-16 

211 21/04/2016 INTERVENCIO APROVACIO RELACIO D'OBLIGACIONS O-16-17 

212 21/04/2016 SECRETARIA CONVOCATÒRIA SESSIÓ EXTRAORDINARIA I URGENT DE PLE 
25/04/2016 

213 22/04/2016 SECRETARIA FER EFECTIU PAGAMENT A  J.G.P.  

214 22/04/2016 CULTURA LLICÈNCIA VIA PÚBLICA 

215 26/04/2016 VIA PÚBLICA LIQUIDACIÓ VIA PÚBLICA 

216 27/04/2016 INTERVENCIO APROVACIO RELACIO D'OBLIGACIONS O-16-18 

217 27/04/2016 RRHH APROVACIÓ LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS - 
PERSONAL BRIGADA PINTOR 

218 28/04/2016 SECRETARIA NOMENAMENT INSTRUCTOR ORGT J. BARÓ 

219 28/04/2016 SECRETARIA DESIGNACIÓ ADVOCAT 

220 28/04/2016 SERVEIS 
URBANS 

SUBMINISTRAMENT AIGUA 

221 28/04/2016 URBANISME ORDRE D'EXECUCIÓ C/ ST. JOSEP, 20 
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222 28/04/2016 URBANISME ORDRE D'EXECUCIÓ C/ ST. JOSEP, 18 1R 

223 29/04/2016 RRHH AUTORITZACIÓ BESTRETA 

224 02/05/2016 RRHH LLISTA DEFINITIVA ADMESOS I EXCLOSOS- PERSONAL BRIGADA 
PINTOR 

225 02/05/2016 RRHH AUTORITZACIÓ BESTRETA 

226 02/05/2016 JOVENTUT CONVOCATÒRIA PLA D'OCUPACIÓ MESTRE DE TALLER 
JARDINERIA "FENT CAMINS" 

227 02/05/2016 POLICIA IDENTIFICACIÓ CONDUCTOR 

228 04/05/2016 SECRETARIA CONVOCATÒRIA JGL 09/05/2016 

229 05/05/2016 RRHH CREACIÓ BORSA TREBALL OPERARI DE BRIGADA-
ESPECIALISTA PINTOR 

230 05/05/2016 RRHH NOMENAMENT OPERARI BRIGADA- ESPECIALISTA PINTOR 

231 05/05/2016 VIA 
PÚBLICA/SALU
T 

ATORGA LLICÈNCIA DE TINENÇA DE GOS DE RAÇA PERILLOSA 

232 06/05/2016 SECRETARIA AUTORITZACIÓ CASAMENT DUT A TERME PER UN REGIDOR 
(QUIM ARNÓ) 

233 09/05/2016 POLICIA ACORD INCOACIÓ 

234 09/05/2016 POLICIA ACORD INCOACIÓ 

235 09/05/2016 POLICIA ACORD INCOACIÓ 

236 09/05/2016 PADRÓ 
MUNICIPAL 

BAIXA DEFINITIVA D'OFICI MASSIVA D'HABITANTS PER 
INSCRIPCIÓ INDEGUDA 

237 09/05/2016 RRHH APROVACIÓ BESTRETA 

238 09/05/2016 ESPORTS HORARIS PISTA PAVELLÓ CAMPUS D'ESTIU PATINATGE&SIGE 

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

240 11/05/2016 ESPORTS RESERVA PUNTUAL PAVELLÓ - STAGE BÀSQUET - DEL 16 AL 22 
DE JULIOL 

241 11/05/2016 INTERVENCIO APROVACIO RELACIO D'OBLIGACIONS O-16-20 

242 11/05/2016 INTERVENCIO APROVACIO RELACIO D'OBLIGACIONS O-16-19 

243 13/05/2016 SECRETARIA DISPOSAR D'ESPAIS PER PROPAGANDA I BANDEROLES 

244 13/05/2016 SECRETARIA DISPOSAR DE LOCALS OFICIALS PER REALITZACIÓ PROPERES 
ELECCIONS 

245 17/05/2016 SECRETARIA MODIFICACIÓ CALENDARI FISCAL 

246 17/05/2016 SECRETARIA CONTRACTACIÓ SERVEIS MILÀ ADVOCATS, SCP 

247 17/05/2016 SECRETARIA ADOPTAR COMPROMÍS PAGAMENT SOREA 

248 17/05/2016 VIA PÚBLICA OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA C/ PASSEIG DELS ANGLESOS , 11  

249 17/05/2016 RRHH ACCEPTACIÓ JUBILACIÓ 
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250 17/05/2016 RRHH REGULARITZACIÓ DATA ALTA AGENT POLICIA LOCAL 

251 17/05/2016 PADRÓ 
MUNICIPAL 

BAIXA D'OFICI D'HABITANT - PER CADUCITAT DE LA INSCRIPCIÓ 
PADRONAL 

252 17/05/2016 URBANISME ORDRE D'EXECUCIÓ C/ TORREVELLA, NÚMERO 22 

253 18/05/2016 SECRETARIA CONVOCATÒRIA JGL 23/05/16 

254 18/05/2016 SECRETARIA CONVOCATÒRIA COMISSIÓ INFORMATIVA DE PLE 23/05/2016 

255 18/05/2016 SECRETARIA RESOLUCIÓ RECLAMACIÓ PRÈVIA J.G.P. 

256 18/05/2016 SECRETARIA RESOLUCIÓ RECURS DE REPOSICIÓ J.G.P. 

257 19/05/2016 SECRETARIA PRÒRROGA D'ACCÉS A L'APLICATIU WTP DE DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA 

258 19/05/2016 SECRETARIA CONVOCATÒRIA MESA DE CONTRACTACIÓ PER CONCESSIÓ 
ADMINISTRATIVA MÒDULS 3-9 PARC JOAN MARAGALL 

259 19/05/2016 RRHH BAIXA OPERARI BRIGADA 

260 19/05/2016 SECRETARIA INICIAR PROCEDIMENT ABREUJAT 

261 23/05/2016 SECRETARIA ESMENA DECRET 258 DE 19 DE MAIG DE 2016 PER OMISSIÓ 
D'UN REPRESENTANT D'ERC-AM MESA CONTRACTACIÓ 

262 23/05/2016 VIA PÚBLICA OVP OBRES MODUL 3 OSTRES QUIN RACONET 

263 24/05/2016 VIA PÚBLICA OVP PLATAFORMA ELEVADORA  

264 24/05/2016 JOVENTUT LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS MESTRE/A TALLER 
JARDINERIA 

265 24/05/2016 JOVENTUT LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS PEÓ JARDINERIA 

266 24/05/2016 INTERVENCIO APROVACIO RELACIO D'OBLIGACIONS O-16-21 

267 24/05/2016 INTERVENCIO APROVACIO RELACIO D'OBLIGACIONS O-16-22 

268 25/05/2016 SECRETARIA CONVOCATÒRA DE PLE ORDINARI Nº 7  DEL 30 DE MAIG DE 2016 

269 25/05/2016 SECRETARIA CONVOCATÒRIA DE PLE EXTRAORDINARI Nº 8 SORTEIG MESES 
ELECTORALS ELECCIONS JUNY 2016 

270 25/05/2016 SECRETARIA ESMENA DECRET 247 DE 17/05/16 COMPROMÍS PAGAMENT 
SOREA 

271 26/05/2016 SERVEIS 
PERSONALS 

RESERVA SALA FABRIQUETA & SUBVENCIÓ PER CASAMENT 
CALDENC 

272 26/05/2016 SERVEIS 
PERSONALS 

RESERVA SALA FABRIQUETA PER CASAMENT  

273 26/05/2016 SERVEIS 
PERSONALS 

RESERVA SALA FABRIQUETA PER CASAMENT  

274 27/05/2016 POLICIA ACORD INCOACIÓ 

275 27/05/2016 POLICIA ACORD INCOACIÓ 

276 27/05/2016 POLICIA NAL 0007 - RESOLUCIÓ AL.LEGACIONS 

277 27/05/2016 POLICIA PROPOSTA SANCIÓ 
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278 27/05/2016 POLICIA DENÚNCIA ERROR MATRICULA SOBRESEÏMENT D'OFICI 

279 27/05/2016 JOVENTUT LLISTAT DEFINITIU ADMESOS I EXCLOSOS MESTR/A TALLER 
JARDINERIA 

280 27/05/2016 JOVENTUT LLISTAT DEFINITIU ADMESOS I EXCLOSOS PEÓ JARDINERIA 

281 01/06/2016 RRHH NOMENAMENT PERSONAL "FENT CAMINS" 

282 01/06/2016 SECRETARIA CONVOCATÒRIA JGL 06/06/16 

283 02/06/2016 INTERVENCIO APROVACIÓ FACTURA MES D'ABRIL 2016 SERVEIS ACTIVITATS 
TURÍSTIQUES 

284 03/06/2016 RRHH NOMENAMENT INTERÍ AUX. ADM. 

285 03/06/2016 RRHH NOMENAMENT INTERÍ AUX. ADM. 

286 06/06/2016 JOVENTUT APROVACIÓ BESTRETA COMPRA MATERIAL FENT CAMINS 

287 07/06/2016 SECRETARIA POSPOSAR CONVOCATÒRIA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
06.06.2016 

288 07/06/2016 RRHH APROVACIÓ BESTRETA TREBALLADOR 

289 07/06/2016 SECRETARIA INCOAR EXPEDIENT SANCIONADOR D'INFRACCIÓ 
ADMINISTRATIVA EN MATÈRIA D'ANIMALS DOMÈSTICS - M.M.B. 

290 07/06/2016 SECRETARIA INCOAR EXPEDIENT SANCIONADOR D'INFRACCIÓ 
ADMINISTRATIVA EN MATÈRIA DE TINENÇA DE GOSSOS 
POTENCIALMENT PERILLOSOS -F.B.B. 

291 07/06/2016 SECRETARIA INCOAR EXPEDIENT SANCIONADOR D'INFRACCIÓ 
ADMINISTRATIVA EN MATÈRIA D'ANIMALS DOMÈSTICS - M.P.C. 

292 10/06/2016 CULTURA AUT&SUB RESERVA DE LA FABRIQUETA REVETLLA DE SANT 
JOAN 2016  

293 10/06/2016 SECRETARIA INICI PROCEDIMENT ABREUJAT DE RESPONSABILITAT 
PATRIMONIAL - JORDI DE BONIS MORA 

294 13/06/2016 URBANISME COMUNICACIÓ MODIFICACIÓ PGOU ART. 23 

295 14/06/2016 SECRETARIA COMPENSACIÓ PERSONAL ELECCCIONS A LES CORTS 
GENERALS 

296 14/06/2016 RRHH NOMENAMENT INTERÍ POLICIES ESTIU 

297 14/06/2016 POLICIA ACORD INCOACIÓ 

298 14/06/2016 POLICIA ACORD INCOACIÓ 

299 14/06/2016 POLICIA ACORD INCOACIÓ 

300 15/06/2016 RRHH APROVACIÓ PERMÍS PATERNITAT 

301 15/06/2016 SECRETARIA CONVOCATÒRIA JGL 20/06/2016. 

302 15/06/2016 SECRETARIA CONVOCATÒRIA DE COMISSIÓ INFORMATIVA DE PLE 
EXTRAORDINARI Nº 9 PRESSUPOSTOS 

303 16/06/2016 SERVEIS 
PERSONALS 

RSV FABRIQUETA PER ASSEMBLEA PSC 16/06/16 

304 16/06/2016 INTERVENCIO APROVACIO INCORPORACIÓ DE ROMANENTS 
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305 16/06/2016 INTERVENCIO APROVACIO RELACIO D'OBLIGACIONS O-16-23 

306 16/06/2016 INTERVENCIO APROVACIO RELACIO D'OBLIGACIONS O-16-24 

307 21/06/2016 RRHH CONVOCATÒRIA PLAÇA BIDELL 

308 22/06/2016 SERVEIS 
SOCIALS 

BESTRETA DESPESES MOSTRA PROJECTE CREC 

309 22/06/2016 SECRETARIA SOL.LICITUD PERFIL DE CONTRACTANT I E-LICITA 

310 22/06/2016 ESPORTS RSV PAVELLÓ 2 & 3 JULIOL 2016 

311 22/06/2016 SECRETARIA CONVOCATÒRIA DE PLE EXTRAORDINARI Nº 9  -  27 DE JUNY 
2016 

312 23/06/2016 SECRETARIA POSPOSAR CONVOCATÒRIA PLE EXT. 27 DE JUNY 2016 

313 28/06/2016 SECRETARIA CONTRACTACIÓ ARQUITECTE JUNY 2016 

314 28/06/2016 SECRETARIA SOL.LICITUD SERVEI DE SEU-E 2,0 I TRANSPARÈNCIA 

315 29/06/2016 SECRETARIA CONVOCATÒRIA JGL 04/07/2016 

316 29/06/2016 VIA PÚBLICA AUTORITZACIÓ VERMUTS MUSICALS 

317 29/06/2016 ESPORTS ANUL.LAR RESERVA 18&19 JUNY 2016 

318 29/06/2016 SECRETARIA CONVOCATÒRIA MESA DE CONTRACTACIÓ PER CONCESSIÓ 
ADMINISTRATIVA MÒDULS 3-9 PARC JOAN MARAGALL 

319 29/06/2016 INTERVENCIO APROVACIO RELACIO D'OBLIGACIONS O-16-25 

320 29/06/2016 INTERVENCIO APROVACIO RELACIO D'OBLIGACIONS O-16-26 

321 30/06/2016 SERVEIS 
PERSONALS 

RSV PUNTUAL SALA CULTURAL PER ASSEMBLEA 12/07/2016 

322 30/06/2016 SECRETARIA SUBSTITUCIÓ ALCALDIA PER LA 1A TINENÇA D’ALCALDIA PER 
ABSÈNCIA  

323 01/07/2016 JOVENTUT AJUTS D'APRENENTATGE JOVES "FENT CAMINS" - JUNY 2016 

324 04/07/2016 RRHH LLICÈNCIA PER ASSUMPTES PROPIS 

325 04/07/2016 VIA PÚBLICA MATERIAL + ESPAIS PEL POESIA I + 

326 04/07/2016 POLICIA ACORD INCOACIÓ 

327 04/07/2016 POLICIA ACORD INCOACIÓ 

328 04/07/2016 POLICIA NAL 0007 - RESOLUCIÓ AL.LEGACIONS 

329 05/07/2016 URBANISME LLICÈNCIA URBANÍSTICA C/ ST JOSEP, 18 

330 05/07/2016 SECRETARIA SOL·LICITAR INFORME SECRETARIA EN RELACIÓ AL 
PROCEDIMENT I LEGISLACIÓ APLICABLE EXP. RESP. 
PATRIMONIAL 

331 06/07/2016 VIA PÚBLICA LLOGUER ESPAI PÚBLIC .PÈRGOLA DE CAN MUNTANYÀ 

332 07/07/2016 URBANISME COMUNICACIÓ PRÈVIA AV. ST PERE ABANTO,4 

333 08/07/2016 RRHH NOMENAMENT INTERÍ AUX. ADMINISTR. 
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334 08/07/2001 SECRETARIA CONVOCATÒRIA MESA DE CONTRACTACIÓ PER CONCESSIÓ 
ADMINISTRATIVA MÒDULS 3-9 PARC JOAN MARAGALL 

335 08/07/2016 POLICIA EXPEDICIÓ TARJETA D'ARMES 

336 12/07/2016 CULTURA PAGAMENT 30% PENDENT DETERMINADES SUBVENCIONS 
MUNICIPALS 2016 - CULTURA 

337 12/07/2016 VIA PUBLICA OVP. ATRACCIONS AL PARC JOAN MARAGALL ESTIU 2016 

338 12/07/2016 VIA PUBLICA OVP. MÀQUINA COTÓ SUCRE 9 i 10 de JULIOL 

339 12/07/2016 VIA PUBLICA PLACA DE GUAL AVGDA. SANT PERE ABANTO 50 

340 12/07/2016 INTERVENCIO APROVACIO RELACIO D'OBLIGACIONS O-16-27 

341 12/07/2016 INTERVENCIO APROVACIO RELACIO D'OBLIGACIONS O-16-28 

342 12/07/2016 RRHH CONTRACTACIÓ OPERARI NETEJA 

343 12/07/2016 RRHH AUTORITZACIÓ EXCEDÈNCIA PER INTERÉS PARTICULAR 

344 12/07/2016 SECRETARIA CONVOCATÒRIA CI EXTRAORDINÀRIA 18/07/2016 

345 12/07/2016 SECRETARIA CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI 18/07/2016 

346 13/07/2016 RRHH JUBILACIÓ ANTICIPADA BIDELL 

347 13/07/2016 SECRETARIA CONVOCATÒRIA JGL18/07/2016 

348 14/07/2016 URBANISME CERTIFICAT ANTIGUITAT I LEGALITAT SANTEMA, 14 

349 15/07/2016 RECURSOS 
HUMANS 

ADMESOS EXCLOSOS BIDELL 

350 15/07/2016 INTERVENCIO APROVACIO RELACIO D'OBLIGACIONS O-16-29 

351 15/07/2016 SECRETARIA CONVOCATÒRIA MESA DE CONTRACTACIÓ PER CONCESSIÓ 
ADMINISTRATIVA MÒDULS 3-9 PARC JOAN MARAGALL 

352 15/07/2016 SECRETARIA INICI EXPEDIENT SANCIONADOR LORENA CLARIS RANDO 

353 15/07/2016 SECRETARIA INICI EXPEDIENT SANCIONADOR VERÓNICA MARTÍNEZ BARRIOS 

354 15/07/2016 SECRETARIA INICI EXPEDIENT SANCIONADOR MÒDUL 4 PLATJA SOTA VENT 

355 15/07/2016 VIA PUBLICA AUTORITZACIÓ OVP PARADA GARRAPINYADES FIRA D' ESTIU 

356 18/07/2016 JOVENTUT APROVACIÓ BESTRETA ACTIVITATS JOVENTUT - ESTIU 2016 

357 18/07/2016 CULTURA APROVACIÓ BESTRETA FESTA MAJOR 2016 

358 18/07/2016 SECRETARIA PROPOSICIÓ NOMENAMENT SECRETÀRIA ACCIDENTAL A LA 
DIRECCIÓ GENERAL D'ADMINISTRACIÓ LOCAL 

359 18/07/2016 RRHH RECONEIXEMENT TRIENNIS 

360 18/07/2016 SECRETARIA INICI EXPEDIENT SANCIONADOR MÒDUL 5 I 6 PARC JOAN 
MARAGALL - CÉSAR AYESTA 

 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Val, donem compte dels decrets i ratifiquem el 312/2016. Tot i que és cert que hem de 
veure de trobar la solució perquè els decrets es puguin consultar, llegir.   
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I ja donaríem pas als Precs i Preguntes. 
Les van llegint i nosaltres les anem contestant o com ho volen fer? 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Si 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Si, clar ho dic perquè si contestem sense veure la pregunta. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
En queden.... les del Ple passat què fem? 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Com vulgui. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Les tenen previstes contestat? No ho crec 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Si que li contestaré. Jo li seré bastant ràpida al contestar eh?! Vull dir seran molt més 
llargues les preguntes que la resposta. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
No, les del Ple passat. Les anteriors. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Si. Si vol. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Si? Li repeteixo doncs? 
Quedaven pendents del mes de març, del 21 de març, hi havia la pregunta següent: 
Hem vist que s’ha fet unes convocatòries de personal (estem parlant del mes de març) 
per tant voldríem saber a quina partida pressupostària es basen aquestes noves bases 
de contractació. Amb pressupost prorrogat per tant en el que estem, quines partides són 
i a quines partides van a aplicar? I d’on s’han tret els recursos. 
Els hi llegeixo així perquè veig lo que veig. 
Si hi ha informe d’intervenció, si són substitucions, de quines estem parlant? I en cas 
d’ampliació de plantilla i per tant una ampliació dels costos del capítol 1 i, per tant si és 
una ampliació del capítol 1 si s’ha demanat autorització a les autoritats corresponents. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Aquestes ja estaven contestades. Les que tens pendents són les del 26 de maig. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
No, aquesta no. aquesta és del març. Aquesta no es va contestar. 
 
Secretària: 
Van quedar pendents. 
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Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Van quedar pendents perquè l’acta ha arribat ara i si recordem, a l’últim Ple ordinari com 
que no teníem l’acta...... de totes manera, a veure, com que són molt tècniques, si us 
sembla, les recollim i les deixem pel proper Ple ordinari? O ja no tenen sentit?..... Ja no 
tenen sentit..... Vale doncs ho farem per escrit. 
Fem una cosa si us sembla. Aquesta queda recollida i es contesta per escrit i no hi ha 
cap mena de problema. 
L’altra feia referència al Colón que em sembla que va ser resposta amb les que vam 
presentar. 
Bé, doncs serien les preguntes que hem presentat avui per escrit. Per aquest Ple 
ordinari per escrit. Si, comencem? 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Què anem a les d’avui doncs. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
El passat dilluns 6 de juliol vàrem presentar instància que encara no se’ns ha contestat i 
que suposem que es farà però avui en sessió plenària davant tots els Regidors de 
l’Ajuntament i davant de tots els veïns i veïnes de Caldes que ens acompanyen, 
voldríem que se’ns expliqués públicament, cóm és possible que durant tota la jornada 
electoral del passat 26 de juny amb motiu de les eleccions generals convocades, el PSC 
de Caldes disposés d’una còpia del cens electoral, idèntica a la que hi havia a les 
meses electorals. Una còpia on hi constaven les dades personals dels electors, 1936  , i 
en especial els seus respectius DNI.  
Aquest fet va ser denunciat pels representants legals de Convergència davant la Junta 
Electoral de Zona de Mataró que previ atestat dels mossos d’esquadra que es van 
personar a la sala cultural seguint les seves ordres, van determinar que efectivament, la 
còpia del cens de la que disposaven el partit socialista, no era la que suposadament 
s’havia entregat als representants dels partits (1:10:22) a nivell nacional. I el fet de que 
hi apareguessin els documents d’identitat, podria ser motiu de delicte raó per la qual es 
donava trasllat a la fiscalia de Mataró. 
Com sigui que el Regidor Joan Andreu Baró va fer constar a l’atestat policial que el 
llistat del que disposava l’havia obtingut de l’Ajuntament de Caldes, volem saber si 
consta petició prèvia al respecte i si és així, qui, quan i com i per què es va facilitar al 
partit socialista dita còpia?  
No creu Sra. Alcaldessa que els ciutadans i ciutadanes de Caldes mereixen saber què 
ha passat i si hi ha hagut manca de custòdia de documentació?  
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Bé, per començar jo diré que el dia de les eleccions les dues persones d’aquest 
Ajuntament que estaven adscrites doncs a l’administració electoral, depenien d’aquesta 
administració electoral, per tant si hi ha hagut alguna irregularitat el responsable és 
aquesta administració, la que se n’ha de fer càrrec i la que ens n’informarà. Perquè com 
molt bé diu el Sr. Arnó ho van denunciar davant de la Junta Electoral de Mataró. 
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Dit això, dir personalment que com Alcaldessa, dono tot el meu suport a les 
treballadores que estaven adscrites aquell dia a la Junta Electoral, de la mateixa 
manera que dono tot el meu suport al company del PSC que és l’equip més aplicat que 
a totes les eleccions estan a la taula treballant. Ho hem vist sempre, no ha sigut només 
en aquestes últimes eleccions.(1:11:44) sinó que jo des de que el conec o vinc a votar, 
a les taules, a les meses els que estan treballant són ells. Dono fe de la seva bona fe. 
Puc dir que el cens que ells tenien sobra la taula es va utilitzar únicament pel mitjà pel 
qual s’havia d’utilitzar, que era per ajudar en a la mesa. 
En la instància que m’han donat que espero donin ja per resposta ara que ho estic 
explicant, doncs parla que com sempre, que tota aquesta retòrica que fan que quan jo 
els hi pregunto què vol dir em diuen: ah, no, no, ho hem escrit perquè queda bé, doncs 
diuen que aquestes dades van estar airejades perquè..... a on van estar airejades 
aquestes dades? Van estar sobra la taula, no es van bellugar de sobra la taula. 
No sé perquè.... està clar que si hi havia els DNI’s i no hi havien de ser, doncs els DNI’s 
es van treure. Aquestes dades, aquest cens en va deixar a l’Ajuntament quan es va 
acabar. També aquí diu que OBVIAMENT, tampoc no sé perquè és OBVI que s’ho 
emportaven. El van deixar a l’Ajuntament i jo vull dir que no ens escandalitzem tant 
perquè tots els grups, Bueno tots potser no perquè nosaltres som una mica estranys, no 
ho fem, però que Convergència ha utilitzat els censos en aquest poble, per puntejar i 
saber quines persones ...... a mi a les eleccions del 2011 a dos quarts de vuit de la 
tarda, membre de la seva llista, em van trucar a casa per fer-me notar que jo havia 
vingut a votar però que el meu fill encara no. D’acord? Vull dir, si això es va fer és 
perquè vostès estaven puntejant qui venia a votar.  
Dit això, total confiança. Farem el que haguem de fer. Si la llei,.... si en ve la justícia a 
dir que hem fet una cosa tremenda, doncs nosaltres acompanyarem als nostres 
treballadors tant com puguem i ho resoldrem de la manera que s’hagi de resoldre, però 
van tenir una actuació correcte. 
 
Regidors Joan Baró (PSC-CP): (1:13:44) 
Afegir només una cosa, que les llistes, prèvia petició de la Sra. Secretària i davant seu, 
es van guillotinar les dades, en aquest cas els DNI’s per evitar qualsevol problema i que 
en cap moment es va incórrer en cap delicte, simplement lo que es va fer és lo que es fa 
a cada elecció que és demanar els llistats com hem fet totes les vegades, i aquesta 
vegada a més a més, els llistats ni siquiera han sortit d’aquí. A les 9 del dematí se’ns va 
entregar els llistats i quan es va acabar vam donar fe perquè la Sra. Secretària es fes 
càrrec dels llistats, és a dir que en cap moment s’ha utilitzat els llistats per res, ni s’han 
fet còpies com s’han dit, ni res de res ...... lo que sí li puc dir és que en cap moment hi 
ha hagut cap intenció d’utilitzar cap llista, ni .... hem fet lo que per llei crèiem que havíem  
fet altres vegades sense cap intenció de manejar dades ni fer còpies ni re de res, i en tot 
moment si s’ha fet algo ha sigut amb la presència de la Secretària de l’Ajuntament. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Molt bé.  
El passat 15 de gener del 2016, l’Ajuntament de Caldes d’Estrac per mitjà d’escrit signat 
per qui llavors era l’Alcalde Joaquim Arnó va donar trasllat a la Comissió Antifrau de 
Catalunya del contingut dels informes tècnics i jurídics derivats de la visita d’inspecció 
que es va efectuar a les instal·lacions del Balneari Colon de la Platja de les Barques de 
Caldes, en el que hi constaven una sèrie de molt importants irregularitats a la 
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construcció de les instal.lacions que a part de poder ser considerades com a delictives 
també poden ocasionar molts i greus inconvenients a l’Ajuntament de Caldes. 
Més enllà de les consideracions partidistes que es pugui fer i que ja ens van ser 
al·ludides en anteriors sessions plenàries on ens hem referit a aquesta qüestió, i en 
general a tota la del balneari, és cert que avui, sis mesos després de la denúncia, no es 
pot seguir actuant com si no existís a l’espera del que pugui passar. 
No tenim constància de cap posicionament de l’Alcaldessa ni del govern municipal en 
relació a aquest assumpte. Per això ens agradaria saber quina és la previsió d’actuació 
del govern en relació a les irregularitats detectades i les seves repercussions a tot l’afer 
de la renovació futura de licitació de l’establiment del balneari (1:16:21) 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Jo és que crec que aquesta pregunta ja li he contestat vàries vegades.  
Vostè ho va portar a antifrau. Curiosament durant aquells dotze dies des de que vam 
presentar la moció de censura fins que vam fer el Ple de moció de censura, que es van 
conjugar tots els astres perquè s’entrés tot ple de documentació en aquest ajuntament. 
Doncs ara toca que antifrau ens digui què passa, doncs és el mateix que li estic dient de 
la junta electoral. El dia que antifrau ens digui si realment hi ha hagut un frau pues ja ho 
veurem. A lo millor ens diu que hi havia un frau que ja ha prescrit, no en tinc ni idea. Eh, 
el dia que antifrau es pronunciï, nosaltres ja actuarem en conseqüència. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Molt bé. 
La prohibició expressa per part del govern municipal de celebrar la tradicional revetlla de 
Sant Joan a la gent gran va ocasionar sorpresa, malestar i maldecaps que haguessin 
pogut evitar. Primer perquè ja s’havia accedit a la sala per resolució expressa del 
Regidor Sr. David Salvà i segon perquè l’argumentari esgrimit per a la prohibició de 
motius electorals, era i és absolutament fals. La gent va haver de traslladat la seva 
celebració molt al seu pesar tot fent gala d’un esperit conciliador i notable, i d’una 
resignació digna de majors empreses, especialment al adonar-se com tots que els 
arguments que se’ls comunicava formalment era obvi que no responien a la realitat ni a 
la veritat. 
És per això que demanem a l’Alcaldessa directament que expliqui els veritable motius si 
existeixen de la prohibició. I si es sent especialment complaguda, que esperem que no, 
per haver-la protagonitzat, després de més de vint anys sense problemes en la 
celebració de la revetlla de Sant Joan de la gent gran a la sala cultural. 
Demanem també que si encara no s’ha fet, es tramiti per escrit a la presidència de la 
gent gran i tercera edat de Caldes, en que es demani disculpes per l’enrenou generat i 
es garanteixi que d’ara en endavant, la festa es podrà continuar celebrant sense més 
problemes de l’estricta logística que pugui ocasionar. (1:18:11) 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
D’aquesta em quedo amb la frase de “resignació digne de majors empreses” i lo de que 
si “em sento especialment complaguda, suposem que no”. 
Jo no tinc que demanar disculpes a ningú. Amb el President de l’Associació tenim una 
relació fluida, molt cordial i molt bona. Ell va acceptar perfectament que es canviés el 
lloc a on havien de fer la revetlla. Curiosament la persona que va córrer a anul·lar el 
discjòquei va ser un altra membre de la junta, que per casualitats de la vida anava a la 
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seva llista i a part d’això, després hi havia un altra membre dels avis que deia que no hi 
havia mai massa gent en aquesta revetlla i que potser millor anul·lar-la. I jo els hi vaig 
dir que si ho volien deixar córrer per aquests motius, diguessin el perquè, que no 
diguessin que era perquè no la podien fer a la sala. 
Quan la gent gran van veure que es començava a manipular a les xarxes, com sempre, 
van decidir que si, que la feien allà baix. Ens van venir a informar, i em sembla que el 
resultat va ser satisfactori, van estar molt més frescos que aquí dins, que avui veieu la 
calor que fa, doncs imagineu-vos que esteu ballant i van dir que doncs possiblement en 
altres anys, els avis que han parlat amb mi eh!, són molts eh!,  són un col·lectiu gran i 
cadascú té les seves idees, doncs que potser l’any que ve voldrien també fer-la al 
mateix espai. Ja veurem què passa. L’any que ve no caldrà si volen fer-la aquí perquè 
no hi haurà eleccions. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Molt bé. (1:19:30) 
Des de fa dies hem tingut coneixement gradual i reiterat de que molts usuaris de la zona 
blava i verda, veïns de Caldes s’han trobat amb la impossibilitat de fer-ne l’ús habitual 
perquè en general les places d’aparcament estaven ocupades per vehicles sense 
distintiu, sense tiquet d’aparcament o senzillament amb la durada del temps pagat 
sobrepassat. 
Igualment hem observat que el servei de vigilància i control de dites zones blaves, que 
fins ara venien desenvolupant els agents destinats a l’efecte, enguany no s’està 
realitzant en la seva totalitat ni en tot el temps, segons sembla per falta de personal que 
pugui realitzar-lo. 
En aquest sentit volem preguntar al Regidor responsable de la via pública el Sr. Joan 
Andreu Baró, si és coneixedor de les queixes reiterades dels veïns? Si està al cas de 
l’escassa vigilància que es porta a terme? I també perquè expliqui a tots els veïns de 
Caldes a través dels seus representants al Ple, quines mesures pensa aplicar per a 
garantir que durant el període estival i de vacances que just ara comença, el 
funcionament de la zona blava i verda i en general de total la circulació rodada de 
Caldes sigui el més adequat i generi les menors molèsties possibles. 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
Jo, simplement, l’explicació aquesta potser li diria fent-li una pregunta a vostè: quan 
vostès estaven governant amb aquesta situació a ple estiu, quin sistema utilitzaven? 
M’ho pot contestar? 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Quan tornem a governar li explicarem però ara li demanem a vostè. 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
Li dic això perquè s’està fent exactament lo que es feia abans. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Bé, si és aquesta la resposta ja està. 
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Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
No, i permeti’m que li digui, els veïns que s’han queixat, només tenim constància d’una 
persona que ho ha fet per les xarxes socials, que és una ex regidora de convergència i 
que lògicament és una persona que disposa d’un pàrquing, segons la seva pròpia 
família, i que ha posat de que no podia aparcar. 
A les hores, lo que sí demanaria és respecte per la Policia Local perquè fa la seva feina, 
i segueix fent la seva feina com ha fet sempre. I que el control de la zona blava i la zona 
verda, no dic que en algun cas puntual es pugui deixar algun vehicle molt puntual, però 
li asseguro que estan fent la mateixa feina que feien altres anys eh! Això li puc 
assegurar. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Molt bé. Ja està. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
El que sí està clar és que tenim un gran problema d’aparcament, i això ho sabem tots. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Tant en la sessió plenària de constitució de l’actual govern com en reiterades ocasions 
de declaracions dels seus membres i en concret de l’Alcaldessa que ostenta també el 
de Regidora d’Ensenyament, s’ha dit que una de les seves actuacions principals seria 
l’adequació de l’escola Sagrada Família. Així es va dir també a l’acta d’exaltació dels 
100 dies del nou govern que va tindre lloc el passat 15 de maig a la Fabriqueta. 
Passat ja tots aquests dies, voldríem saber quines són les exactament les obres i/o 
actuacions que es pretenen fer a l’escola, quan es pensen executar i quina serà 
l’administració que se’n farà càrrec de la seva realització i del seu cost, així com del 
calendari d’execució previst, atès que com és sabut, l’escola és un edifici propietat del 
Departament d’ensenyament de la Generalitat i no de l’Ajuntament. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Miquel, què ho fem a mitges? Ho explico jo? El que hem anat fent..... 
Doncs a veure, hem començat trobant-nos amb serveis territorials, hem rescatat aixíns 
una reunió amb el PUOSC antic. Ens varen dir que el PUOSC mai havia estat aprovat 
del tot, que només era una primera presentació de PUOSC, jo crec que en aquest cas 
no és que ho haguéssim entès malament en aquest ajuntament perquè s’hi ha trobat 
molts pobles. 
Finalment amb qui hem parlat ha estat amb.... no, finalment com que va coincidir amb 
les meses de concertació, doncs tots els regidors vam estar d’acord amb destinar els 
diners que ens donaven aquest any, que ens donessin aquest any, per l’escola. 
Primer també nosaltres el que vam fer en les meses de concertació, tries cinc línies de 
treballs que vols fer, de obres, de canvis, i d’inversions, i vam fer una carta als Reis molt 
agosarada i després el dia que a mi em va tocar anar-ho a defensar davant del tribunal, 
tothom sortia, pobles molt més grans, dient els diners que els hi havia donat, i jo ja quan 
vaig entrar em feia vergonya demanar el que havíem dit nosaltres. 
Sigui com sigui ens van donar una mica més d’import que l’any passat. Ens van donar 
300.000€, els hi vaig explicar que tots els regidors estàvem d’acord en invertir-los a 
l’escola, i aixins serà. 
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El que passa que nosaltres teníem l’esperança que ja fos amb data d’aquest any, 
d’aquest estiu. S’ha de treballar quan els nens no hi són. No ha pogut ser, serà l’estiu 
del 2017. Per tant ara com que ja hi ha fet un projecte fet de l’escola, ja es va fer una 
fase, doncs ara el que farem serà veure amb aquests diners quina altra part d’aquest 
projecte que ja està fet, per sort no? que això ja és un estalvi, podem destinar doncs a 
arreglar l’escola i a la tardor ens posarem a treballar per a licitar-ho i per veure com 
treballarem. 
Després a banda d’això vam estar també fa una setmana o dues setmanes a Via 
Augusta també parlant amb Direcció General d’Ensenyament, i igual que ens han dit.... 
o sigui... els primers... el primer d’això que és Serveis Territorials que és el primer 
esglaó, ens van dir que no hi havia diners, i a l’últim ens han dit el mateix, està clar. 
Però si que van adquirir el compromís d’anar-nos donant petites dotacions per anar 
resolent problemes urgents, com és per exemple el canvi del sistema elèctric de l’escola 
que s’ha de veure si realment està en normativa o no. ells es van comprometre que això 
era un tema urgent i que ens donarien aquests diners també pels temes que anessin 
sortint. 
Són pedaços eh? Vull dir, jo no em dono per satisfeta perquè penso que necessitem 
una escola nova , però són pedaços de moment. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): (1:25:41) 
Bé, i la darrera, voldríem que se’ns informés per part del govern municipal si és cert que 
el consultori mèdic situat a la planta baixa de l’edifici municipal romandrà tancat per 
vacances durant unes setmanes a l’estiu? I en cas afirmatiu, quines accions ha realitzat 
el govern per subsanar-ho? i que s’informi a la ciutadania on hauran de desplaçar-se en 
cas de necessitat i per quines dates. 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
Bé, és veritat que ha corregut la veu, Bueno, més que corregut la veu, han sortit als 
mitjans de comunicació, la realitat que, la Generalitat volia tancat un fotiment de Centres 
d’Atenció Primària però des del minut u, aquest ajuntament s’ha posat en marxa, ha 
tingut reunions amb la gerència de l’INSS, i avui, aquest dematí precisament, m’han 
confirmat que el consultori de Caldes no es tancarà. Sí que és ben cert que hi haurà dos 
dies a la setmana que ens donaran suport des de Sant Vicenç però estem a l’espera 
d’afegir un dia més, amb lo qual seria només un dia a la setmana que ens donarien 
suport des de Sant Vicenç. No vol dir que l’assistència quedi deserta perquè aixins és el 
compromís que tenim. És a dir, les visites domiciliàries es seguiran fent. I fora ja del 
tema polític, jo crec que personalment, és una cosa que no permetria mai que ens 
quedéssim sense consultori perquè crec que és un dret que tenim tots els ciutadans de 
Caldes, independentment del color polític que tinguem i que hem lluitat per això. Hem 
lluitat i lluitarem perquè no es tanqui el consultori i avui aquest dematí ens han confirmat 
evidentment que el consultori no es tanca. M’han donat el compromís i per escrit m’han 
dit que el tindrem obert. Volien tancar-lo tres setmanes i que ens donés servei Sant 
Vicenç i això no serà aixins, o sigui que seguirà obert, excepte dos dies a la setmana 
que estem a l’espera de que només sigui un. Per lo tant seguirem de totes maneres a 
sobra d’aquest tema perquè això se solucioni de la millor manera possible. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Excel.lent doncs. 
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Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Jo vull afegir una cosa que a vegades en aquesta mateixa taula hem tingut debats a 
partir de mocions que tractaven el tema sanitari, discutint si pertocava o no la 
municipalitat de segons en quins aspectes no?, a vegades s’havia mig decidit que hi 
havia temes amb els quals no s’hi havia de fer res perquè depenien del Departament de 
Sanitat. Jo ho recordo perfectament, per això agraeixo tenir un Regidor de Salut que no 
ho veu aixins i que ha lluitat tot el que ha pogut i que a més ho ha aconseguit o sigui 
que moltes felicitats. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Tal i com deien, no és un tema polític, perquè cada any, cada any ens tocava fer la 
mateixa gestió. Lluitàvem perquè aquest problema sempre el teníem. 
 
Regidor Joan Baró (CDC-CP): 
De totes maneres vull dir a tota la gent de Caldes que estigueu tranquils, des de 
l’Ajuntament seguirem lluitant per tindre els nostres drets sanitaris. I sigui el que sigui 
farem tot el possible perquè tingueu l’atenció que cal tenir. I el fet de que algun dia 
puntual ens visitin al CAP de Sant Vicenç no vol dir que ens quedem sense servei eh? 
Tenim tots els drets i si no els tenim hem d’exigir, i heu de venir a l’ajuntament perquè 
nosaltres vetllem perquè el servei es compleixi. (1:29:45) 
 
I quan són les 21:29 hores i en tractar-se d’un Ple Ordinari es passa a les preguntes del 
públic, de la qual com a Secretaria en dono fe. 
 
 
 
Vist i plau 
Alcaldessa – Presidenta    Secretària – Interventora 
Rosa Pou Baró      Montserrat Baulas Bordes 
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