
 

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 
 
 

PRECS I PREGUNTES 

 

Hi ha una intervenció del públic que no s’entén perquè no té micròfon. 
 
Ciutadà: ................................. 
 
Regidor Joan Baró (PSC-PC): 
Quan us referiu a la Santema, Ramon, et refereixes a l’aparcament? 
 
Ciutadà: 
Si, si. 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
A l’aparcament, diuse que he parlat amb varis veïns de la Santema i lo que em queda 
pendent és fer una reunió amb tots vosaltres, per entre tots, escollir si és millor zona 
blava, si és millor com m’han proposat alguns veïns, de tindre un gual a davant de casa 



 

cada un o fer-ho zona peatonal. Però jo crec que això ens hem d’assentar tots i entre 
tots discutir-ho i mirar la manera més pràctica per tothom. 
 
Ciutadà: ............................. 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
Ho tenim en compte Ramón, el que passa que també és cert que ha coincidit ara amb 
les obres aquestes, però habitualment no és massa habitual que hi passin camions de 
gran tonalatge, és en aquestes obres puntuals que esperem que quan s’acabin ja no 
tinguin que passar més camions. De totes maneres s’ha donat avís a la policia i 
controlen, el que passa és que també és cert que amb les obres que tenim, hi ha 
moments puntuals que no hi ha un altre remei. 
 
Ciutadà: .......................... 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
Si, Ramón, en el primer carrer que ja ho han fet és en el carrer Pont del Sargent. En el 
Pont del Sargent ja ho hem limitat. Hem fet això precisament per evitar que els camions 
ens rebentessin les canonades i tot això. 
 
Ciutadà: ......................... 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Em penso que el carrer del Remei et guanya, perquè també tot el dia estem rebentats. 
 
Ciutadà: ......................... 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Però tot el rato estem rebentats de Sorea. 
 
Ciutadà: ......................... 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Va, va, va. En Joaquim volia fer un comentari. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC) 
Només una pregunta. Estem modificant el Pla General per la residència i ja té llicència? 
D’obres ? 
 
Regidor Miquel González (PSC-CP): 
No es sent res del que diu el regidor perquè no connecta el micròfon. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CDC): 
Llavors què fan? 
 
Regidor Miquel González (PSC-CP): 
Continua sense connectar el micròfon. 
 



 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Val. Que tenim alguna altra pregunta? 
 
Ciutadana: 
Esto de la televisión que no vemos la señal, nos la cortan un dia si i el otro no. no hay 
solución? 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
Estamos trabajando en esto. Nos hemos puesto en contacto ya con la gente que tiene 
el mantenimiento del repetidor que hay allí arriba en el cementerio y estamos esperando 
que se pueda solucionar lo antes posible, pero también tenemos ya todos los 
expedientes en marcha para poderlo solucionar. Somos conscientes que hay zonas que 
tienen dificultades pero intentaremos solucionarle lo antes posible. 
 
Ciutadana: 
Y otra cosa, la ducha que hay allí en el paseo ……. 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
Cuala de ellas? 
 
Ciutadana: 
No sé. Como se ll ama esa playa? La del Mele. Esa ducha no tiene arreglo, porque 
aquello parece una balsa eh? 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
Bueno, hemos intentado solucionarlo, lo que ocurre es que también hemos tenido varios 
avisos de que hay gente que a lo mejor los críos juegan con ello. No es de ahora, sino 
que antes también nuestros compañeros se encontraban con lo mismo y enganchan el 
pulsador y cuando nos damos cuenta, aquello esta………………. Y estamos intentando 
poner un control para………….. 
 
Ciutadana:  …………………….. 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
Bueno, eso es verdad, que será la otra fase de arreglar la parte esta con madera, si. 
 
Ciutadana:  …………………….. 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
Bueno, estem pendents d’això, i ara que ja tenim el pressupost i aquí amb l’amic Oscar, 
a veure si li puc fer la carta als Reis i ho podem fer-ho.  
 
Ciutadana: .............................. 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
Sí que tienen razón e intentaremos solucionarlo y hacerles que las playas esten lo mejor 
posible como han estado siempre. 
 



 

Ciutadana:  …………………….. 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
Hombre, ahora esta sí, que tiene …. Que hemos puesto maderas también. 
 
Ciutadana: ……………………… 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
Bueno, ya les pondremos Araldit o algo para que se peguen. 
 
Ciutadana: ……………………… 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
No, no. Reconozco que nos queda trabajo por hacer y está pendiente de poderlo arreglar 
lo mejor posible. 
 
Ciutadana:   
Bueno, ya sabéis todos que están robando mucho en la explanada donde yo vivo, en la 
Isla. Y los vecinos están cogiendo miedo……. (no es sent res més) 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
Con el Isla, hay aquí el representante en persona de la Asociación de Vecinos, que 
estamos en permanente contacto, de hecho hemos mejorado la asistencia policial. De 
hecho en estas últimas semanas les hemos hecho patrullar a pie y en coche. También 
es cierto que están trabajando en averiguar si hay gente que esté en los lugares que 
pueda tener alguna influencia en todos estos robos. Y están trabajando en ello y os 
puedo asegurar que están trabajando bastante duro, bastante duro en intentar 
solucionar este tema. 
 
Ciutadana: …………………..  
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
Si, se podrá mirar pero dependerá como siempre de las prioridades. 
 
Ciutadana: ………………….. 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
Una de les prioritats que vaig posar sobra la taula va ser mirar lo que estava engegat. 
Lo que havien fet els meus companys. I una de les coses que tenim previst i torno a 
repetir que és quan tinguem els pressupostos ja aprovats, de fet la primera intervenció 
és posar l’enllumenat a totes les escales. Sí que és cert que per raons d’actuació de 
brigada, no podem passar-hi tantes vegades com seria necessari, però puc garantir que 
és una prioritat i que ho farem. Que està previst en el Pla d’Actuació, i les escales del 
fondo intentarem posar-les el millor possible dintre de les possibilitats. 
 
Ciutadà: .................................. 
 
 



 

Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
Això, això, les fotografies aquestes han estat entrades, s’ha obert un expedient. En 
aquest cas actuarà o ha actuat, o està actuant l’Ajuntament, però independentment de 
l’Ajuntament hi està a darrera també actuacions de sanitat. Eh? Ens consta ja que hi ha 
passat varies vegades i que hi seguiran passant perquè té varis expedients i que no és 
d’ara. Ens passa a nosaltres, els hi passava als nostres companys i em consta perquè 
quan he tingut reunions amb sanitat ells mateixos m’ho han dit. Eh? És veritat que això 
va passar, que rentaven les paelles a sobre el mur. O sigui, tal qual. I ens han fet arribar 
amb la denúncia, les fotografies i hem actuat immediatament a través de la policia i 
intentem evitar totes aquestes coses però no moltes vegades arribem a tot i arribem en 
el moment.eh? però si que és veritat que hem obert un expedient per aquest tema, i no 
descartem que n’hi hagin més. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Alguna pregunta més? 
Doncs bé, ho deixem aquí. 
Que tingueu bones vacances. 
Ens veiem després de la Festa Major. 
 

I no havent més preguntes per respondre i complint l’objecte de l’acte, Alcaldessa Rosa 
Pou Baró, aixeca la sessió essent les 21:45 hores, 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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