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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA nº 10 DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE CALDES 
D’ESTRAC CELEBRADA EL 7 de NOVEMBRE de 2016 

 
Identificació de la sessió  
Núm.: 10 
Caràcter: ordinari 
Data: 7 de Novembre 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) 
ABSENT – Joaquim Arnó (CDC) 
ABSENT – Elisabet Segura (CDC) 
ABSENT – Marcos Blázquez (CDC) 
ABSENT – Àngel Rusiñol (CDC) 
ABSENT – Martí Daban (CDC) 
 
 
Secretària: 
 
Montserrat Baulas Bordes 

ORDRE DEL DIA 
I- PART RESOLUTIVA 

1. Aprovació de les actes de les sessions següents:  

 1.1 Acta Ple Ordinari de 30 de maig de 2016. 

 1.2 Acta Ple Extraordinari meses electorals de 30 de maig 2016. 

 1.3 Acta Ple Ordinari de 18 de juliol de 2016. 

 
DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DEL PLE 

Alcaldia 
 

1. Ratificar l’extinció del Consorci de Comunicació Local 
2. Creació del Registre Públic d’Interessos, de béns i d’activitats 
3. Donar compte de les xifres oficials de la població de Caldes d’Estrac 
4. Donar compliment a la sentència judicial 274/2016 Músics de Girona 
5. Confirmar l’acord de ple de data de 28 d’abril de 2014 d’adhesió a l’Associació 

de Municipis per la Independència (AMI) 
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Serveis Urbans – Via Pública – Governació - Salut 
 

6. Aprovar inicialment l’Ordenança del mercat setmanal de venda no sedentària 
de Caldes d’Estrac. 

7. Nomenament representant al Consell Territorial de la Propietat Immobiliària 
8. Resolució contracte Milans del Bosch 

 
Hisenda – Promoció Econòmica – Comerç – Turisme 
 

9. Modificació Ordenances Fiscals 2017:   
Ord. nº 8 Taxa per l’obertura de sondatges o rases en terrenys d’ús públic.   
Ord. nº 18 Taxa  per expedició de documents administratius 
Ord. nº 19 Taxa per llicències urbanístiques 
Ord. nº 22 Taxes per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres 
residus. 

10. Aprovació Inventari Municipal 
11. Modificació de crèdit nº 3 
12. Modificació de crèdit nº 4 
13. Modificació de crèdit nº 5 

 
Urbanisme – Habitatge – Medi Ambient 
 

14. Reglament de comunicació prèvia  
15. Renúncia contracte Piccoloso 
16. Ratificar l’acord de la JGL 19.09.16 sobre els mòduls 5 i 6 del Parc Joan 

Maragall. INVAC 
 
Acció Social – Atenció a les Persones – Ocupació 
 

17. Aprovació de les Bases reguladores per a l’atorgament de subvencions sobre 
la quota líquida de l’Impost sobre Bens Immobles, corresponent al domicili 
habitual, a favor dels titulars de famílies monoparentals. 
 

II- PART DE CONTROL 

18. Moció CDC – Renovació Acord adhesió a l’AMI  (R.E. 3322 - 26/9/16) 
19. Moció CDC – Reprovació de l’Alcaldessa i el Regidor d’Urbanisme (R.E. 3687 

– 27/10/16) 
20. Moció ERC-AM – Suport al Referèndum i al Procés Constituent (R.E. 3746 – 

02/11/16) 
21. Moció PSC-CP – Consorci Sanitari del Maresme (R.E. 3709 - 31/10/16) 
22. Moció PSC-CP – Defensa Prescripció Infermera (R.E. 3741 – 02/11/16) 
23. Donar compte dels decrets de l’Alcaldia des del número 361 al 508. 
24. Donar compte de les Actes de les Juntes de Govern Local. 
25. Precs i Preguntes. 
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INTERVENCIONS  
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Val, doncs bona nit. Començarem el ple. Ja veieu que avui el Ple és una mica 
excepcional perquè estem sols. Aquest matí l’oposició ens ha entrat un escrit on se’ns 
deia que no...... Bueno se’ns demanava que canviéssim la data del ple perquè hi ha 
hagut errors aixins en la forma perquè s’ha enviat la informació un dia més tard.... la 
convocatòria, un dia més tard de lo previst. 
Mira, perquè sapigueu una mica, una setmana abans, el dilluns abans del ple es fa 
la Comissió Informativa on Govern exposa els punts a l’oposició i es discuteixen 
aquests punts. Aquesta informació s’envia a l’oposició el dimecres anterior, val? 
Estaríem parlant del 19 d’octubre. El 19 d’octubre es va enviar la informació pel Ple.... 
ai! Per la Comissió Informativa que va tenir lloc el 24 d’octubre. El Ple hauria d’haver-
se fet el 31 però nosaltres els hi vam escriure un correu electrònic on els hi vam dir 
era la nit de la castanyada, que hi havia gent que potser serien fora, era pont, i que 
si els hi semblava bé passar-lo al dilluns següent que és avui. 
Per tant quan van dir que si, que si no hi havia més remei, si; hi ha hagut quinze dies 
per tenir aquesta informació. A part igualment el 31 d’octubre ens vam emplaçar a les 
quatre de la tarda i vam estar discutint alguns punts. 
Si que és cert que en lloc d’haver-se’ls enviat la convocatòria per avui, dimecres 
passat, que ara no sé quin número era el dimecres passat, ..... el dia dos, dons se’ls 
hi va enviar dijous perquè vam tenir un problema de personal, anem justets i anem 
apretats. 
Això és una cosa que ells saben molt bé perquè ells han estat a govern. Nosaltres 
abans podíem pecar per la nostra inexperiència de demanar que tots fos al dia que 
toca. Una vegada dins,... i això és veritat, a l’oposició això els hi hem reconegut 
moltes vegades que és veritat, perquè em diuen:  ah! Ara ho veus? Si, és veritat.     
No és que tu no ho vulguis enviar, sinó que a vegades el procediment no s’arriba a 
temps, i llavors ells ens demanàvem que canviéssim el Ple avui. El que passa és que 
nosaltres ja comencem a estar una mica cansats que l’oposició ens marqui el ritme, 
comencem a estar cansats que l’oposició ens col·lapsi. Tenim una oposició que no 
és constructiva sinó destructiva. Que no ens deixa treballar. Estem treballant molt 
però perdem molt de temps, perquè estem d’acord que l’oposició ha de fiscalitzar, 
però aquesta oposició ens està fent perdre molt de temps amb assumptes que són 
absurds perquè estan actuant de manera manipuladora, de manera rocambolesca, 
estan girant temes, estan buscant problemes on no n’hi haurien, ens han creat també 
un conflicte amb el punt de l’AMI, ja us adverteixo que avui justament jo pensava que 
seria un dia en el qual podríem adherir-nos d’una vegada a l’AMI. Sabeu que per 
estar adherits a l’AMI, quan arribarem al punt ja ho parlarem eh?, ha de ser una 
majoria dels vots, una majoria absoluta, no dels regidors que avui estem aquí votant 
perquè sinó diríem: mira, avui ho tenim fàcil. Sinó de la totalitat de regidors que 
conformem el consistori, val? 
Vull dir que no ho sé, ja ho veurem. (4:25) 
Llavors, doncs ens sap molt greu. Nosaltres els hi hem respost aquesta tarda, ha 
entrat aquest matí. Ha sigut un matí que hem anat molt de bòlit, perquè hi ha molts 
problemes i molts conflictes per tirar endavant en aquest poble i quan des 
d’administració s’ha pogut tenir la resposta se’ls hi ha enviat per la policia. O sigui 
se’ls hi ha enviat aquesta tarda. On els hi dèiem que nosaltres tiraríem el Ple 
endavant. El Ple el convoca i el desconvoca l’Alcaldessa o l’Alcalde, per tant hem 
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decidit que aquest Ple l’anàvem a fer, perquè estem cansats i el ritme ara el marquem 
nosaltres. i nosaltres a l’oposició hi havia vegades que rebíem la documentació el 
divendres per fer el Ple el dilluns, val? I la convocatòria. O sigui que no és res de nou.  
I no ho sé, no sé què dir-vos. Jo em sento molt trista de veure que... tinc la sensació 
que el poble els hi és igual. Veig que és una oposició que treballa pel propi benefici, 
i ja està. I em sap greu perquè ...... no ho sé. M’agradaria dir-li a gent que no ho sap, 
però els que hi sou ja ho sabeu. 
Si us sembla anem a començar, el que hem decidit és que els punts del dia.... tots 
els punts que s’ha enviat la documentació més tard els deixarem sobra la taula, que 
això se’ls hi diu en el seu escrit i que això ho haguéssim pogut negociar amb ells. 
Les mocions, les mocions que ells diuen, les mocions que han presentat els equips, 
els altres equips.... ai els partits de govern i tal no les hem pogut veure amb prou 
temps. Les deixem sobra la taula. Les d’ells sí que les podríem haver tractat avui, vull 
dir que a més a més avui hauríem pogut tractar les seves mocions, nosaltres ja hi 
estàvem d’acord i deixar les nostres. 
En una de les seves mocions, ja en parlarem al final, demanen la dimissió del Regidor 
d’Urbanisme i la meva, i ens acusen de prevaricació, de malversació i de mobbing. 
Al final ja en parlarem una mica, farem un petit apunt. Com que no podem discutir 
amb ells. Ens hem estat preparant aquest punt intensament per poder-ho rebatre 
però com que ells no hi són ..... no ho sé. També han dit que potser impugnaran els 
punts perquè ells no hi són.... no ho sé, ja ens ho trobarem. Anem a tirar endavant. 
Anem a fer feina perquè sinó no faríem res. (6:37) 
La primera part Montse no?, la primera part que és la part resolutiva, doncs 
l’aprovació de les actes, aquest punt les deixarem sobra la taula perquè és cert que 
les actes es van enviar més tard del que està previst en el nostre ROM. I el 
tractarem..... sabeu que aquest Ple s’hauria d’haver celebrat el dia 31 i després tenim 
el Ple que va a final de mes, el del dia 28 de novembre que aquest Ple es mantindrà. 
Per tant els punts que no puguem parlar doncs els parlarem el dia 28. Val? I si vols 
ja Montse, comencem i tu ja marques el ritme? 
 

 

I- PART RESOLUTIVA 
 

1. Aprovació de les actes de les sessions següents:  
 
 1.1 Acta Ple Ordinari de 30 de maig de 2016. 

 1.2 Acta Ple Extraordinari meses electorals de 30 de maig 2016. 

 1.3 Acta Ple Ordinari de 18 de juliol de 2016. 

 

VOTACIONS: 
Queda sobra la taula per a major estudi. 
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DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DEL PLE  
 

1. RATIFICAR LA DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DEL CONSORCI DE COMUNICACIÓ 
LOCAL 

Ratificar, si escau, els acords adoptats pel Consell General del Consorci de 
Comunicació Local en sessió de 26 de març de 2015 (Exp. 59/2016).  

Antecedents 

El Consell General del Consorci de Comunicació Local és un Consorci que depenia fins 
ara de la Diputació de Barcelona. L’Ajuntament de Caldes d’Estrac n’és membre 
d’aquest Consell (CCL).  

El 19 de setembre de 1994 es va constituir el Consorci de Comunicació Local (CCL), 
amb la finalitat de promoure les activitats de les emissores de ràdio municipals, produint 
i fomentant les seves programacions i, en general, promovent i col·laborant en totes les 
activitats que condueixen al desenvolupament del món de la comunicació local.  

La sessió del Consell celebrada el 26.03.2015 va adoptar l’acord inicial de dissolució del 
Consorci, així com la seva liquidació. 

L’acord fou publicat al BOPB del 30.03.2015 i se’ns va notificar el 21.04.2015. 

El passat 21 de setembre el Consorci de Comunicació Local va adreçar un ofici a aquest 
Ajuntament entrat en el Registre General amb el número 3262, en el qual ens 
comunicava que d’acord amb allò que disposa l’article 324 del Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (ROAS), 
l’acord de dissolució del Consorci ha de ser ratificat pels òrgans competents de tots els 
membres consorciats. 

Fonaments de dret   

Vista la regulació sobre consorcis locals continguda als articles 87 de la Llei 75/1985, 
de 2 d'abril, reguladora de les bases de regim local, 269 a 272 del Text refós de la Llei 
municipal i de regim local de Catalunya (DL2/2003, de 28 d'abril) i els articles 113 a 115 
de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de es administracions 
publiques de Catalunya. · Articles 313 i 324 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals. 

La dissolució del Consorci ha de ser acordada pel seu òrgan superior de govern i pels 
òrgans competents dels seus membres i que l'acord de dissolució, ha de determinar la 
forma en que s'hagi de procedir per a la liquidació dels béns del Consorci i la reversió 
de les obres i instal·lacions existents a les administracions consorciades, i ha de ser 
sotmès al tràmit d'informació publica.  

Disposició addicional 20a de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de Regim Jurídic de les 
Administracions Publiques i del Procediment Administratiu Comú (LRJPAC) en la 
redacció introduïda per la Llei 27/2013 de 27 de desembre de Racionalització i 
Sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL) i l'article 14 de la Llei 15/2014 de 16 de 
setembre de Racionalització del Sector Públic i altres Mesures de Reforma 
Administrativa quant a la dissolució i liquidació dels consorcis.  
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Vist l'article 27.1 i 2 i l'article 28 dels Estatuts del Consorci de Comunicació Local que 
disposen que el Consorci es dissoldrà per acord dels membres que l'integren, amb el 
quòrum assenyalat a l'article 14.3 dels Estatuts o per impossibilitat legal o material de 
complir els seus objectius. 

L'acord de dissolució determinarà com s'haurà de procedir a la liquidació dels béns del 
Consorci i a la reversió de les obres o de les instal·lacions existents.  

En cas de dissolució del Consorci, el patrimoni es distribuirà entre els seus membres en 
proporció a les respectives aportacions. Igualment, respondran proporcionalment dels 
deutes contrets.  

L’article 27.1 i 2 i l'article 28 dels Estatuts del Consorci de Comunicació Local que 
disposen que el Consorci es dissoldrà per acord dels membres que l'integren, amb el 
quòrum assenyalat a l'article 14.3 dels Estatuts o per impossibilitat legal o material de 
complir els seus objectius; l'acord de dissolució determinarà com s'haurà de procedir a 
la liquidació dels bens del Consorci i a la reversió de les obres o de les instal·lacions 
existents.  

En cas de dissolució del Consorci, el patrimoni es distribuirà entre els seus membres en 
proporció a les respectives aportacions. Igualment, respondran proporcionalment dels 
deutes contrets.  

Es proposa al Ple de l'Ajuntament prendre els següents; 

ACORDS 

Primer. 

Ratificar l’acord del Consell General del Consorci de Comunicació Local, de 26 de març 
de 2015, relatiu a la dissolució i liquidació del Consorci de Comunicació Local.  

Segon. 

Comunicar el present acord al Consorci de Comunicació Local per tal de que pugui 
procedir a finalitzar la tramitació de la dissolució i liquidació definitiva. 

 

INTERVENCIONS 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 

Res, aquest punt simplement, això, en aquest Consell General del Consorci, Caldes 
n’era un dels membres i el 26 de març del 2015 es va acordar dissoldre’l per tant 
simplement avui ho ratifiquem. 
 
 
VOTACIONS 
Es ratifica per unanimitat dels 6 regidors/es dels grups polítics assistents; 4 vots a favor 
d’ERC-AM, 2 vots a favor del PSC-CP i en absència del grup municipal del CDC. 
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2. Aprovació de la creació dels Registres Públics d’interessos, de béns i 
d’activitats 

 
 
INTERVENCIONS 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM) 
L’aprovació de la creació dels Registres Públics d’Interessos, de béns i d’activitats 
també el deixarem sobra la taula pel dia 28 perquè justament hi havia alguns punts que 
tot hi que ja els vam tractar a la Comissió Informativa anterior, els vam tornar a tractar 
el dia 31 a la tarda, vam decidir que els tornaríem a tractar avui perquè faltaven 
informacions i això. Val? Com que avui l’oposició no ve al Ple, evidentment, nosaltres 
estàvem aquí també a les set però no han vingut a la Comissió Informativa que hagués 
sigut estrany que haguessin vingut no? 
Doncs també..... que m’estàs intentant dir alguna cosa? Val. Doncs votem treure el punt 
de l’ordre del dia. Estem tots d’acord? Molt bé. Doncs el deixarem pel dia 28. 
 
VOTACIONS 
S’acorda treure el punt de l’ordre del dia per unanimitat dels assistents. 4 vots a favor 
de ERC-AM i 2 vots a favor de PSC-CP. 
 
 
3. Xifres Oficials de la Població de Caldes d’Estrac a 01.01.2016 
 
Vist el Padró municipal d’Habitants d’aquest Ajuntament a 1 de gener de 2016, 
conseqüència de variacions per altes, baixes i modificacions ocorregudes durant 
l’exercici de 2015 al padró. 
 
Vista la Resolució de 16 de desembre de 2003, de procediment d’obtenció de la 
proposta de xifres oficials de població. 
 
Atès que el nombre d’habitants d’aquest municipi a 1 de gener de 2016 és el següent: 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament de prendre el següent  
 
ACORD: 
 
PRIMER: Aprovació de la XIFRA DE POBLACIO A 1-1-16   2766 
Homes         1342 
Dones         1424 
 
SEGON: Exposar al públic en el tauler d’anuncis d‘aquest Ajuntament, pel coneixement 
general. 
 
INTERVENCIONS 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM) 
Molt bé doncs com que només es tractava de donar compte passem al punt següent. 
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VOTACIONS 
Els Regidors assistents es donen per assabentats.  
 
 
4.- DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA NÚM. 274/2016 RECAIGUDA EN EL 
PROCEDIMENT NÚM. 631/2015-P DE L’AUDIÈNCIA PROVINCIAL DE 
BARCELONA. SECCIÓ 4 

Es dóna compte al Ple Ordinari de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac en data 7 de 
novembre de 2016, de la  sentència dictada per l’Audiència Provincial de Barcelona 
Secció quarta, en quan al procediment de reclamació quantitat n1 1415/2013 del Jutjat 
de Primera Instància 6 de Mataró.  

Núm. procediment : 631/2015-P 

Núm. i data sentència: 274/2016 de 10 de maig de 2016 

Part actora : MÚSICS DE GIRONA,SCCL 

Part demandada : AJUNTAMENT DE CALDES D’ESTRAC 

Lletrat : Luis Fernando Martínez - Zurita Lacalle  

Objecte del recurs :  Recurs d’apel·lació contra la Sentència dictada pel Jutjat de 
Primera Instància 6 de Mataró el dia 30 de març de 2015 en el judici ordinari sobre 
reclamació de la quantitat núm.1415/2013. 

Decisió : Estimen el recurs interposat, amb imposició de costes. 

Fermesa : És ferma. 

Acords 1 : Que la Junta de Govern Local es doni per assabentada i conforme. 

Acords 2 : Adoptar el compromís de procedir al pagament del principal de la quantia 
que ascendeix a 8.349,00€ (vuit mil tres-cents quaranta-nou euros), més 
els interessos legals de l’esmentada quantitat des de la petició inicial del 
procés monitori (6-09-2013), més les costes, una vegada publicada 
l’aprovació definitiva de la modificació de crèdits del pressupost de 2016.  

 

INTERVENCIONS 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 

Val. Aquesta sentència és la d’una orquestra que.... de la festa major, de quan?... del 
2015 va ser? De la festa major de l’any passat? D’aquest any no eh? Del 2014? 13? Ai! 
Si, si, si... (11:15) 
Doncs és una orquestra del 2013 que sembla ser que van cantar malament i es va 
decidir no pagar. Llavors clar, no ho sé, nosaltres sempre som partidaris d’intentar 
negociar l’equip actual, no? doncs quan hi ha conflictes intentem parlar-ho, o negociar-
ho. Suposo que en aquest cas també haguéssim intentat, no ho sé, Bueno, que 
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tornessin un altre dia més bé de preu no perquè si no canten bé. No ho sé, però que 
s’hagués pogut negociar alguna cosa perquè ens haguéssim estalviat el preu de 
l’orquestra que són, de 8.349 euros que és el preu que valia l’orquestra, li hem hagut de 
sumar 2.697 euros i 1.386 euros. O sigui que ens ha sortit 4.000 euros més cara per no 
haver-la pagat en el seu moment. Eh! Doncs això és el que hi ha. 
 
VOTACIONS 
Els Regidors assistents es donen per assabentats.  
 
 
5. APROVACIÓ DE L'ADHESIÓ A L'ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA 
INDEPENDENCIA 
 
Catalunya és una país mil•lenari amb tot allò que en dret conforma una nació: llengua, 
cultura, dret, tradició, institucions, sentiment de pertinença, voluntat de ser. País obert i 
que acull a tot el que vulgui ser-hi acollit. 
 
A dia d'avui, disposem d'exemples histories que ens marquen el camí a seguir com a 
grup de persones representatives d'una població, d'un territori i d'una administració que 
es proposen una fita: la llibertat d'un territori i d'un poble, sense que en cap moment es 
deixi de banda l'evolució històrica del precedents en l'assoliment d'aquest objectiu, ni 
les circumstancies actuals que ens impel•leixen, ni les estructures de poder dins les 
quals Catalunya hi esta immersa. 
 
Tenim present també que una associació de municipis que reclami un Dret Fonamental 
com el de la llibertat d'un poble com a pas per aconseguir obrir les possibilitats de 
creixement deis nostres conciutadans és de Justícia, i el Dret ha de trobar els camins 
per assolir-ho de forma pacífica. És, per això, ens hem de fonamentar en bases legals 
sempre que sigui possible, però tenint ben present que la justícia esta per sobre les lleis 
que evolucionen constantment. 
 
El dret a l'autodeterminació és un principi fonamental deis Drets Humans, qüestió 
aquesta que esta recollida a la carta de les Nacions Unides, com també al Pacte 
Internacional deis Drets Civils i Polítics ratificat per l'Estat espanyol el 27 de juliol de 
1977, que en el seu Article 1 proclama: Tots els pobles tenen dret a l'autodeterminació. 
En virtut d'aquest dret determinen lliurement el seu estatut polític i procuren també pel 
seu desenvolupament, econòmic, social i cultural. Tots els pobles poden, pera les seves 
pròpies finalitats, disposar lliurement de llurs riqueses i de llurs recursos naturals sense 
perjudicar,  però,  cap de les  obligacions  que sorgeixen  de la  cooperació  econòmica 
internacional basada en un principi de benefici recíproc, i també del dret internacional. 
En cap cas, un poble no pot ser privat deis seus mitjans de subsistència. 
 
Els estats part en aquest Pacte, incloent-hi aquells que tenen la responsabilitat 
d'administrar territoris no autònoms, i territoris en fideïcomís, promouran l'exercici del 
dret a l'autodeterminació i respectarà aquest dret d'acord amb les disposicions de la 
carta de les Nacions Unides." 
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Així mateix s'ha de tenir en compte la següent normativa:  
a)Normativa constitucional 
-Artículos 96.-1. Los tratados Internacionales válidamente celebrados, una vez 
publicados oficialmente en España, formaran parte del ordenamiento interno. Sus 
disposiciones solo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma 
prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho 
internacional. 
2. Para la denuncia de los tratados y convenios internacionales se utilizara el mismo 
procedimiento previsto para su aprobación en el artículo 94. 
Queda clara la voluntad constitucional del rango normativo de los tratados 
internacionales. b)Organitzacions associatives d'ens locals: 
-Articles 133 a 136  del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el    text 
refós de la Llei Municipal i de regim local de Catalunya. 
-Article 303 i ss. Reglament d'Obres Activitats i Serveis deis Ens Locals, aprovat pel 
Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
-Decret 110/1996, de 2 d'abril, que regula el regim de les organitzacions associatives 
deis ens locals de Catalunya i el seu Registre. 
 
c)Competències municipals: 
 
-Articles 25 a 28 de la Llei 7/1985 reguladora de les bases de regim local. 
-Articles 66 a 74 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 
-Article 84 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya (Llei Orgànica 6/2007, de 19 de juliol). 
d)Altra normativa aplicable: 
-Article 1O de la Carta Europea de l'Autonomia Local, ratificat pel Regne d'Espanya 
-Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya. 
-Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació. 
En definitiva aquesta Associació, des de la transversalitat municipal i partidista, té com 
a finalitat esdevenir un ampli espai de debat on compartir idees, iniciatives (legals o 
cíviques), experiències, informació, eines de gestió i tot allò que pugui ésser útil pera 
dur al poble de Catalunya cap a la independència. Igualment, des de l'associació es 
treballarà amb fermesa per la defensa deis drets nacionals i per conscienciar a la 
ciutadania de la necessitat que Catalunya pugui exercir el seu dret a decidir. Aquesta 
Associació s'obre als 947 municipis que integren el territori català 
 
Vist el contingut de l'acta de constitució de l'Associació de Municipis per la 
Independència (AMI) i el text deis seus Estatuts en relació a l'adhesió que diu el següent 
de forma literal: 
 
“””””””””””” 
Article 2.- ADHESIÓ 
1. Es podran adherir a l'associació qualsevol dels municipis de Catalunya i altres 
ens locals. 
 
2. Per a la incorporació d' un nou membre a l'associació caldrà seguir el següent 
procediment: 
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a. Els municipis interessats hauran de prendre l'acord d'adhesió en el respectiu Ple 
per majoria absoluta. L'acord d'adhesió implicarà la plena acceptació d'aquests Estatuts, 
i s’haurà de comunicar al/a la presidenta de l'associació i/o al Consell Directiu. 
 
b. Qualsevol associat podrà renunciar en qualsevol moment a la seva condició, 
comunicant la baixa, que no tindrà caràcter definitiu fins que no hagi transcorregut un 
mes a partir de la presentació de l'acord corresponent. L'acord de baixa s’haurà 
d'adoptar per acord plenari del municipi també per majoria absoluta. 
 
També és perdrà la condició de soci quan s'incorri en les accions o omissions 
sancionades d'aquesta manera d'acord amb el reglament intern que pot aprovar 
l'Assemblea , prèvia instrucció d'un expedient amb audiència a l'interessat. """''""" 
 
Vist que el Ple de l'Ajuntament de Caldes d'Estrac en sessió ordinària de data 28 d'abril 
de 2014 va aprovar l'acord d'adhesió a l'Associació de Municipis perla  Independència. 
 
Donat que amb posterioritat es va comunicar a l'Ajuntament de Caldes d'Estrac per part 
de l'AMI que no en podíem formar part coma membres de ple dret ja que els seus propis 
estatuts definien com a "membre de ple dret" aquells municipis que haguessin sotmès 
a votació plenària i amb resultat de majoria absoluta la seva adhesió. 
 
Vist que l'adhesió a l'AMI per part de l'Ajuntament de Caldes d'Estrac no és una adhesió 
definitiva i de ple dret fins que no s'aprovi per part del plenari per majoria absoluta. 
 
Es proposa al Ple de la corporació de prendre els següents: 
 
ACORDS  
 
PRIMER 
Confirmar l'acord de Ple de data 28 d’abril del 2014 d'adhesió a l'Associació de Municipis 
perla Independència, en el sentit de deixar pales que l'Ajuntament de Caldes d'Estrac 
vol formar part de l'AMI com a membre de ple dret. 
 
SEGON 
Acceptar els Estatuts que regulen l'Associació de Municipis perla Independència. 
 
TERCER 
Facultar l'Alcaldessa per signar els documents necessaris per a l'efectivitat deis 
precedents acords. 
 
QUART 
Designar l'Alcaldessa coma representant d'aquest Ajuntament davant l'AMI amb totes 
les facultats previstes en els Estatuts. 
 
CINQUE 
Adoptar el compromís de consignar en el Pressupost municipal de 2017 l'aplicació 
corresponent per fer front al pagament de les quotes. 
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SISE 
Remetre certificat de l'acord a la presidència de l'Associació de Municipis per la 
Independència domiciliada al carrer Ciutat, 1 - 08500 Vic i també a la Direcció General 
d'Administració Local del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya. 
Tanmateix, el Ple municipal, amb superior criteri s’acordarà el que consideri més 
adient.(13:13) 
 
INTERVENCIONS 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Val, repassant l’acta del darrer Ple que va ser al Juliol, al començament de tot el Ple jo 
deia bona nit al públic i el primer que deia era que en aquell Ple no vàrem tenir temps 
d’incloure el punt però que em comprometia que en el Ple de tornant de vacances hi 
seria. 
El Ple tornant de vacances ha sigut tard eh? Però per tot això que us he explicat. 
Mentrestant l’oposició a finals de setembre també van entrar una moció demanant que 
jo, no... no sé perquè, ... no veiem la raó de ser. Val? Perquè nosaltres en aquest punt 
simplement expliquem que en aquella sessió del 28 d’abril, es va aprovar l’acord 
d’adhesió i que després amb posterioritat, l’AMI va advertir a l’Ajuntament, a l’equip de 
govern antic que no érem membres de ple dret perquè no hi havia una votació plenària 
amb resultat de majoria absoluta. Per tant no érem membres de ple dret. 
Nosaltres al tornar a portar aquest punt a l’ordre del dia, no estem retraient res a 
l’anterior equip de govern, simplement pensem.... quan hem sapigut que no érem 
membres de ple dret, que va ser a principis d’estiu, doncs sabíem que ara estàvem en 
unes condicions favorables per poder ser membres de ple dret. No hi ha més. És que 
no hi ha més que això. Val? 
Era avui veníem, votàvem i érem doncs nou SI i dos NO o dos abstencions, el que fos.  
Clar, sap greu que.... clar, ens deien ells .... que nosaltres hem estat participant als actes. 
Si però és que ningú els hi està retraient. Però pensem que és important, encara que 
sigui simbòlic, que puguem ser membres de ple dret. Que no només que l’AMI tingui un 
llistat com més gruixut millor a la seva pàgina web, sinó que realment siguem membres. 
No? per això avui ho tornem a portar, i no ho sé. Ho votem no? els quatre vots d’esquerra 
i no sé si els companys del PSC volen dir alguna cosa o...... (15:16) 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
Jo crec que això és el preludi de lu que volem exposar avui aquí. I sé que a lo millor hi 
haurà gent que no ho entendrà, però avui més que mai el nostre vot serà a favor, i serà 
a favor perquè l’adhesió no vol dir que siguem independentistes. És perquè volem tenir 
un govern de progrés a Caldes, i volem seguir confiats en que aquest govern que tenim 
pot tirar endavant. 
El nostre vot d’avui no vol dir que ara el PSC s’hagi tornat ara independentista. Només 
vol dir que tant sols hem canviat el nostre encaix de Catalunya. Però seguirem defenent 
el model federalista. I avui aquí amb aquest vot, sí que us agrairia a tots que es 
poguessin fer taules i comissions per poder parlar entre tots i aportar el granet de sorra 
cada un de nosaltres i arribar a punts de trobada amb aquest aspecte, no? 
I tampoc és un tot s’hi val per governar eh? Que no  és un tot s’hi val, sinó que com a 
membres del govern local volem seguir treballant per fer un govern de progrés 
d’esquerres a la nostra vila, a Caldes. Sobretot perquè creiem que la prioritat de tenir 
tots els caldencs i caldenques una estabilitat de govern per tirar endavant el poble, 
Caldes, és per nosaltres el més important i és el que està per sobra de tot. 
Com Regidors demanem a tothom respecte per aquesta decisió ja que creiem que tenim 
que seguir lluitant pels governs d’esquerres sempre que es puguin arribar a acords. 
Visca Caldes! (17:32) 
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Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Doncs, em sembla una lliçó i res, ja hi podeu comptar amb les taules de debat perquè 
serà el més interessant. Moltes gràcies. 
Esteu contents? Però contents no? gratament sorpresos. Perfecte! 
Eh? ... a si! Queda aprovat. 
 
Secretària: 
Per majoria absoluta. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Si, queda aprovat per majoria absoluta. 
Passem al punt següent. 
 
 
VOTACIONS 
Queda aprovat per majoria absoluta dels 6 regidors/es dels grups polítics assistents; 4 
vots a favor d’ERC-AM, 2 vots a favor del PSC-CP i en absència del grup municipal del 
CDC. 

 

6.Aprovació inicial de l’Ordenança del mercat setmanal de venda no sedentària de 
Caldes d’Estrac  

Antecedents  

Recentment, ha entrat en vigor el Decret 162/2015, de data 14 de juliol, pel qual s’aprova 
el Reglament de venda no sedentària en mercats de marxants, establint, a la seva 
Disposició Transitòria, un termini màxim d’un any, a comptar des de la seva publicació 
al DOGC, per tal que els Ajuntaments que ja disposin d’una Ordenança municipal de la 
venda no sedentària adaptin el seu contingut als termes que estableix l’esmentat Decret.  

Legislació aplicable 

1.- Tant l’article 25.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
local, com l’article 66.3.g) 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, reconeixen als 
municipis competència pròpia en matèria de mercats i comerç ambulant, competència 
que no s’ha vist alterada per la modificació operada per la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, tot i que aquesta 
última llei sí que ha deixat de contemplar el servei de mercat com a servei de prestació 
obligatòria en municipis de més de 5.000 habitants, amb la qual cosa ara és un servei 
de prestació potestativa.  

ACORDS:  

Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança del mercat setmanal de venda no sedentària 
de  Caldes d’Estrac.  

Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública mitjançant publicació del 
corresponent Anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona, al Tauler d’Anuncis de la Corporació i a la web Municipal, per 
un termini de trenta dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la darrera de les 
publicacions esmentades, a efectes de presentació d’al·legacions i suggeriments.  

Tercer.- Disposar que, en cas que no es presentin al·legacions i/o suggeriments durant 
el termini d’informació pública, l’acord d’aprovació inicial s’entendrà elevat a definitiu, 
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sense necessitat d’adoptar un nou acord exprés, i, en aquest cas, s’efectuarà la 
corresponent remissió de l’Ordenança del mercat de venda no sedentària de  Caldes 
d’Estrac a l’Administració de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya, en el termini de 15 
dies hàbils, i es publicarà el seu text íntegre al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, al Tauler d’Anuncis de la Corporació i a la web municipal, així com també es 
publicarà un anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya indicant la referència 
del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en què s’hagi publicat el seu text íntegre. 
En aquest supòsit, es notificarà també personalment l’aprovació definitiva als interessats 
directes, en el termini màxim de 10 dies hàbils, als efectes oportuns.  

 

INTERVENCIONS 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Aquest punt votem també deixar-lo sobra la taula perquè és un punt que el que fa és 
aprovar l’ordenança del mercat setmanal, de venda no sedentària de Caldes i també és 
un punt que volíem acabar de discutir i de debatre amb l’oposició per tant, per més 
coherent ens sembla com us hem dit, deixar-lo sobra la taula, votem? ....Doncs el 
deixem sobra la taula. 

VOTACIONS 
S’acorda per unanimitat dels assistents, 4 vots a favor de ERC-AM i 2 vots a favor de 
PSC-CP, deixar el punt sobra la taula. 
 
 
7. NOMENAMENT D’UN REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT DE CALDES 
D’ESTRAC AL CONSELL TERRITORIAL DE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA DE 
BARCELONA-PROVÍNCIA 

Fonaments de dret 

Els Consells Territorials de la Propietat Immobiliària són òrgans col·legiats, en matèria 
de cadastre formats per representants del Ministeri d’Economia i Hisenda, de la 
Generalitat de Catalunya i de les Entitats Locals. El seu àmbit, composició i funció venen 
regulats pel Reial Decret 417/2006, de 23 d’abril, pel qual es desenvolupa el Text Refós 
de la Llei del Cadastre Immobiliari i l’Ordre EHA 2386/2007, de 26 de juliol, del Ministeri 
d’Economia i Hisenda, determina l’àmbit territorial dels Consells Territorials de la 
Propietat Immobiliària de Madrid i Barcelona, i estableix el procediment de designació 
de representants locals en diversos òrgans col·legiats.  

D’acord amb aquesta Ordre el municipi de Caldes d’Estrac pertany al Consell Territorial 
de Barcelona-província. 

L’article 4 d’aquesta mateixa Ordre, determina que els representants de les Entitats 
Locals en els Consells Territorials de la Propietat Immobiliària seran renovats dintre dels 
quatre mesos següents a la celebració de les eleccions municipals. 

Antecedents   

El President del Consell Territorial de la Propietat de Barcelona-província demana que 
una vegada efectuat l’escrutini dels vots emesos pels municipis de fins a 20.000 
habitants inclosos en l’àmbit territorial del Consell, l’Ajuntament de Caldes d’Estrac ha 
estat escollit per a ocupar una de les vocalies, i en conseqüència s’haurà de designar a 
la persona que formarà part del consell comunicant el seu nom al President. 
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La Junta de govern Local del 26 d’Octubre de 2015, en la seva sessió ordinària va 
aprovar el nomenament del Senyor Joaquim Arnó Porras, Alcalde en aquell moment, 
com a representant de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac davant del Consell Territorial de 
la Propietat Immobiliària de Barcelona-província. 

En virtut de la moció del censura del passat 23 de gener de 2016 i dels canvis que 
aquest fet produïren a l’equip de govern, és fa necessari nomenar a un nou representant 
davant d’aquest òrgan col·legiat. 

És per tot el que s’ha exposat i fent ús de les facultats que em confereixen els articles 
21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la seva 
redacció donada per la llei 57/2003, de 16 de desembre, i l’article 53 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local a Catalunya, que proposo al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 

ACORDS 

Primer. Designar al Regidor de Serveis Urbans, Via Pública, Governació i Salut, el 
senyor Joan Baró Viaplana com a persona que formarà part del Consell Territorial de la 
Propietat Immobiliària de Barcelona-província en una de les vocalies. 

Segon. Comunicar aquest acord al President del Consell Territorial de la Propietat 
Immobiliària de Barcelona-província, i a l’interessat. 

Tercer. Publicar aquest nomenament a la seu electrònica de l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac dins l’apartat de Transparència / Institucional / Organigrama i funcions. 

 

INTERVENCIONS 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Doncs res, és simplement això, nomenar a en Joan Baró si tots hi estem d’acord. 
Votem?  
 
VOTACIONS 
S’aprova per unanimitat dels assistents, 4 vots a favor de ERC-AM i 2 vots a favor de 
PSC-CP, amb l’absència del grup municipal del CDC. 
 
 
8.Extinció del contracte d’arrendament de los “Aprovechamientos y suministros 
de agua” entre l’Ajuntament de Caldes d’Estrac i la Sra. Mercedes Sorarrain y Ruíz 
de Arcaute per compliment del termini de trenta anys. 
 
Antecedents 
 
En data 26 de juliol de 1986 es va subscriure contracte d’ARRENDAMIENTO 
APROVECHAMIENTOS Y SUMINISTROS DE AGUA” entre l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac  i la Sra. Mercedes Sorarrain y Ruiz de Arcaute, en relació al conjunt següent:  
 
“los aprovechamientos de aguas procedentes de minas, pozos y captaciones existentes 
en el término municipal de Sant Vicenç de Montalt, así como las conducciones, 
instalaciones, red de distribución y suministros contratados con terceros sus anexos y 
derechos, que constituyen un conjunto patrimonial susceptible de aprovechamiento y 
explotación independes conforme a normas técnicas y usos y costumbres aplicables a 
las entidades y empresas dedicadas a la captación conducción y suministros de 
agua”….”Entendida como como explotación que forma un todo patrimonial”  
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Aquest conjunt patrimonial era identificat com “Milans del Bosch”. 
 
Al contracte s’adjuntava relació dels contractes de subministrament domiciliari de que 
era titular “Milans del Bosch” al terme municipal de Caldes d’Estrac. 
 
El termini de duració del contracte d’arrendament referit era de (30 anys) TRENTA ANYS 
a comptar de la data del contracte, transcorregut quin termini s’entendria rescindit el 
contracte i havien de reverit tots els elements i drets  objecte del contracte, excepte que 
les parts acordessin de forma expressa la pròrroga o renovació del contracte. 
 
L’actual propietat de “Milans del Bosch” ha comunicat en deguda forma a l’Ajuntament, 
amb anterioritat a la data de venciment del termini del contracte, la voluntat de no 
prorrogar el mateix i ha demanat la reversió de tots els elements –instal•lacions, béns i 
drets, objecte d’arrendament. 
 
El vigent Reglament del servei municipal d’aigua de Caldes d’Estrac, en el seu article 2, 
relatiu a la Forma de gestió i titularitat del servei, disposa que:  
 
“El Servei d'Abastament d'Aigua Potable és de titularitat Municipal, sense perjudici de la 
forma de gestió vigent en cada moment, segons aprovi l'Ajuntament, mitjançant 
qualsevol de les formes previstes per la gestió dels serveis locals”. 
 
En l’actualitat el servei es presta per mitjà de gestió indirecta, consistent en la concessió 
d’explotació de servei per mitjà de companyia concessionària, d'acord amb allò establert 
al Text Refós de Règim Local. el servei de subministrament d’aigua potable es gestionat 
per Sorea en règim de concessió. 
 
L’Ajuntament acreditarà, degudament, a la concessionària davant els usuaris del servei, 
pel seu coneixement i efectes.  
 
Vist l’informe emès el 20 de setembre de 2016 per l’assessor jurídic que presta els seus 
serveis en aquest Ajuntament. 
 
 
Legislació aplicable 
 Contracte d’arrendament de “Aprovechamientos y suministros de agua” subscrit 
en data 26 de juliol de 1986 entre l’Ajuntament de Caldes d’Estrac i la Sra. Mercedes 
Sorarrain y Ruíz de Arcaute.  
 Reglament del Serveis de subministrament d’aigua potable de Caldes d’Estrac.   
 Article 235.a del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals. 
ACORDS 
 
Primer.- Extingir el contracte d’arrendament de los “Aprovechamientos y suministros de 
agua” subscrit en data 26 de juliol de 1986 entre l’Ajuntament de Caldes d’Estrac i la 
Sra. Mercedes Sorarrain y Ruíz de Arcaute per compliment del termini de trenta anys. 
 
Segon.- Actualitzar, amb efectes 27 de juliol de 2016, el llistat de titulars actuals dels 
contractes de subministrament aportats amb el contracte d’arrendament per “ Aigües 
Milans del Bosch” al terme municipal de Caldes d’Estrac, per tal d’identificar aquells 
titulars que continuïn sent els mateixos que en moment de l’arrendament per part de 
l’Ajuntament amb indicació dels domicilis de subministrament així com aquells que en el 
curs dels 30 anys s’hagin rescindit  o canviat  de titular. 
 
Tercer.- Establir que per tal que “Milans del Bosch” pugui recuperar de forma efectiva la 
gestió i prestació directa del servei de subministrament d’aigua potable  amb els seus 
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clients, titulars de contractes de subministrament d’aigua en els habitatges i locals de 
que era titular el 26 de juliol de l’any 1986, caldrà: 
 
-Que acrediti la inscripció de les captacions de la seva titularitat al Registre d’aigües de 
Catalunya, per destí de subministrament d’aigua potable a poblacions. 
-Que acrediti la seva inscripció com “Empresa subministradora d’aigua potable” davant 
l’Agència Catalana de l’aigua, així com el compliment dels demés requeriments legals i 
reglamentaris per prestar dita activitat, de conformitat amb l’article 2.8 del Decret 
Legislatiu 3/2003, de 4 novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’aigües de 
Catalunya, estableix com a Entitat subministradora d'aigua: la persona física o jurídica 
de qualsevol naturalesa que, mitjançant xarxes o instal•lacions de titularitat pública o 
privada, faci un subministrament d'aigua en baixa. 
 
Quart.- Establir que de conformitat amb el “Reglament del Serveis de subministrament 
d’aigua potable” d’aquest municipi, en base el qual es preveu la  titularitat pública de la 
totalitat del servei, amb possibilitat de prestar el servei en baixa per gestió indirecta, 
mitjançant empresa concessionària, caldrà que:   
 
 AIGÜES MILANS DEL BOSCH comuniqui formalment a l’Ajuntament la voluntat 
de recuperar la prestació del servei de titularitat privada, demanant la modificació 
corresponent del Reglament del servei de subministrament d’aigua potable del municipi 
per tal que incorpori la modalitat de prestació del servei per titular privat, prèvia 
acreditació de reunir les condicions tècniques, administratives i de garantia i qualitat de 
les instal•lacions i dels cabals d’aigua disponibles, per garantir el  subministrament  als 
seus clients. 
 Una vegada comprovat i acreditat que AIGÜES MILANS DEL BOSCH reuneix 
les condicions referides en l’apartat anterior, per poder ser considerada empresa 
subministradora d’aigua potable en baixa a les poblacions, l’Ajuntament haurà de 
promoure la modificació del vigent “Reglament del Serveis de subministrament d’aigua 
potable” del municipi, per tal d’incorporar la modalitat de prestació del servei per 
companyia privada de subministraments, així com el dret dels usuaris a contractar amb 
el servei municipal o amb l’empresa privada. 
 
Cinquè.- Establir, si escau, els acords i convenis pertinents entre AJUNTAMENT DE 
CALDES D’ESTRAC, SOREA i AIGÜES MILANS DEL BOSCH per tal de concretar les 
modificacions que s’hagin d’introduir en l’actual concessió de subministrament així com 
les condicions tècniques i compensacions que corresponguin per la utilització que 
MILANS DEL BOSCH hagi de fer de les xarxes de subministrament d’aigua en baixa -
part final de les conduccions urbanes- que no fossin de la seva titularitat, és a dir que 
hagin de ser d’utilització conjunta. 
 
Sisè.- Mantenir l’actual concessió amb SOREA sense utilitzar els cabals d’aigua ni les 
conduccions que són propietat de “AIGÜES MILANS DEL BOSCH” mentre no es 
realitzin tots els tràmits i gestions relacionats en els punts anteriors, i per tal de garantir 
la prestació del servei als usuaris. 
 
Setè.- Atorgar el tràmit d’audiència a la persona interessada per un termini de 15 dies.  
 
Vuitè.- Establir que s’haurà de tramitar la reversió dels béns afectes al servei aixecant 
la corresponent Acta de reversió o lliurament formal del conjunt de les captacions, obres 
instal•lacions i drets a favor de la propietat-arrendadora, que en el seu dia van ser 
objecte d’arrendament, acompanyada dels plànols de les instal•lacions i conduccions 
fins al punt en que connecten amb els dipòsits o conductes de distribució general en 
baixa. 
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INTERVENCIONS 
 
Alcaldessa Rosa Pou(ERC-AM): (20:08) 
Anem al punt 8 que com que és la resolució del contracte del Milans del Bosch, com que 
també és un tema que...... aquest no és un tema que l’haguéssim de discutir amb 
l’oposició sinó perquè ens han entrat unes al·legacions de la família aquesta setmana, i 
per tant volem acabar d’estudiar-ho bé. I si tots esteu d’acord el deixarem sobra la taula 
també. 
 
VOTACIONS 
S’acorda per unanimitat dels assistents, 4 vots a favor de ERC-AM i 2 vots a favor de 
PSC-CP, deixar el punt sobra la taula. 
 
 
INTERVENCIONS 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): (20:24) 
Punt número 9 la modificació de les ordenances. Ah! Un moment Montse, aquí hi ha 
cosa que una de les ordenances la 22 que aquesta sí que l’entrem així.... l’hem tractar 
ara a la comissió informativa .... si, la votem d’urgència? Si? O com que ja la hem votat 
a la comissió informativa.... per tant ja estava clar no? si voleu la votem d’urgència 
perquè no sigui dit. Vull dir, tot hi estem d’acord per el fet de que ..... o sigui és una 
ordenança que té un temps límit. O sigui avui ja ha de quedar aprovada, i és una 
ordenança que servirà per aplicar una bonificació a les taxes d’escombraries, val? Que 
després us explicarem bé, però com que és un bé pel ciutadà, entenem que s’ha 
d’aprovar avui. Vull dir no pot quedar per cap altra Ple perquè sinó ja no podríem fins 
l’any vinent quan tornéssim a tractar-ho. 
 
 
9. Aprovació de la modificació de les Ordenances Fiscals 2017 
 
Antecedents 
 
Les ordenances fiscals són la norma reglamentària mitjançant la qual les Entitats locals 
poden exercitar les potestats que, en matèria de tributs locals, la Llei Estatal els 
confereix.  
 
Davant la necessitat d’introduir determinades modificacions en les ordenances, no 
solament, en allò que afecta l’increment de percentatges previstos a la Llei, si no també 
a les adaptacions necessàries conseqüència de la normativa legal vigent i a les que la 
pràctica de la gestió realitzada aconsella.  
 
Vist l’informe emès per la secretària interventora en el qual es constata que examinat el 
projecte de modificació de les ordenances formulat per l’alcaldia d’aquest Ajuntament 
per a regir durant l’exercici 2017 és conforme a la normativa reguladora.  
 
Legislació aplicable 
 
Vist el procediment determinat en els arts.15 a 19 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).  
 
ACORDS:  
 
Primer.- Aprovar provisionalment  la modificació de les Ordenances fiscals 2017 que a 
continuació es relacionen:  



 

19 
 

 
Ordenança Fiscal núm. 8: Taxa per a l’obertura de sondatges o rases en terrenys 
d’ús públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment o de les voreres   

 
Article 6. Quota Tributària 
 
CONCESSIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRA EN LA VIA PÚBLICA euros 

Número 1  

Per cada llicència per a l’obertura de cales o rases per reparar avaries, 
per a noves preses, etc 

 

Per m² o fracció i dia 1,65 

Número 2  

Per cada llicència per construir o reparar voreres que han deteriorat els 
particulars o per a l’obertura de cales o rases per a la reparació d’avaries, 
noves preses, etc. 

 

Per metre lineal o fracció i dia 1,65 

I. AIXECAMENT I RECONSTRUCCIÓ  

1. Vorera:  

- Per cada m² o fracció aixecat o reconstruït 1,65 

2. Vorada:  

- Per cada metre lineal o fracció 1,40 

- Per cada m² o fracció 1,65 

3. Calçada:  

- Per cada m² o fracció 1,10 

II. CONSTRUCCIONS  

1. Vorera :  

Per cada m² o fracció 1,65 

2. Vorada:  

- Per cada metre lineal o fracció 1,40 

- Per cada m² o fracció 1,65 

III. MOVIMENT DE TERRES  

Per cada metre cúbic 1,10 

IV. VARIS  

Depreciació o deteriorament de la via pública  
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Per cada m² o fracció de paviment 1,65 

V. TAXA MÍNIMA  60,00 

 

 

Ordenança Fiscal núm. 18:  Taxa per expedició de documents administratius. 

 
Article 6. Quota tributària 
 

Epígraf 2. Documents relatius a serveis d’urbanisme  
1.  Per cada certificació que s’expedeixi de serveis urbanístics sol·licitada a 
instància de part    ............................................................................... 

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

86,00 

2.    Certificacions d’antiguitat i legalitat……………………………………. 86,00 
3.    Certificacions de compatibilitat d’activitats……………………………. 86,00 

4.   Informe de disponibilitat i adequació d’habitatge per reagrupant familiar 36,75 

5.    Per cada informe que s’expedeixi sobre característiques de terrenys 
o consulta per a edificació a instància de part  

 

86,00 

6.    Per cada certificació de l’Arquitecte o Enginyer Municipal, en valoració de 
danys per incendis i d’altres peritatges sobre edificis ..................... 

86,00 

7.  Obtenció de certificats urbanístics...................................................... 86,00 
8.   Plaques de senyalització d’obres………………………….................. 13,00 

  
 
 
Ordenança Fiscal núm. 19.TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 

Article 2. Fet imposable 
 

El fet imposable de la taxa el constitueix l'activitat municipal, tècnica i administrativa, 
necessària per determinar si procedeix concedir la llicència sol·licitada i, si s’escau, 
la concessió de llicències urbanístiques exigides per la legislació del sòl i ordenació 
urbana, o per a la qual s’exigeixi la presentació d’una comunicació prèvia. 
 
Article 10. Règim de declaració i d’ingrés  
 
1. El dipòsit de la taxa, a què es refereix l’article 8.2 d’aquesta Ordenança s’haurà de 
constituir a la Tresoreria Municipal i acreditar-se en el moment de sol·licitar la llicència, 
mitjançant autoliquidació. 
 
Ordenança Fiscal núm. 22  
TAXES PER RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ D'ESCOMBRARIES I 
ALTRES RESIDUS URBANS. 
 
 Article 5. Beneficis fiscals 
1. Gaudiran d’una reducció del 40% aquells contribuents que figurin en el padró 
d’habitants que acreditin que els ingressos de la unitat familiar no superen l’import del 
salari mínim interprofessional. 
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2. Per a gaudir de la reducció caldrà adreçar la corresponent sol·licitud a l’Àrea de   
Serveis Socials, acreditant els ingressos. La presentació de sol·licituds per gaudir 
d’aquestes reduccions es farà de l’1 de gener a 31 de març de cada any. 
 
3. Si es concedís, els seus efectes s’iniciaran en l’exercici en què s’ha sol·licitat.  
 
4. Si es modifiquen les condicions personals dels contribuents de forma que resulti 
improcedent la reducció aquells vindran obligats a comunicar-ho a l’Ajuntament, a 
efectes que es pugui liquidar la taxa. 
 
5. Gaudiran de reducció els subjectes passius que, durant l’any natural (1 de gener a 31 
de desembre) anterior hagin utilitzat, mitjançant la presentació de la tarja facilitada a 
l’efecte, la deixalleria municipal de Sant Andreu de Llavaneres i la deixalleria mòbil. 
 
Per a l’aplicació d’aquest reducció, el concessionari del servei de deixalleria facilitarà a 
l’Ajuntament, durant el mes de gener de cada any, una relació comprensiva de tots els 
ciutadans de Caldes d’Estrac que hagin utilitzat els esmentats serveis, amb indicació del 
nombre d’utilitzacions efectuades durant l’any anterior. 
 
Les bonificacions a aplicar, sobre la quota tributària, seran les següents: 
De 0 a 5 utilitzacions anuals. 0% 
De 6 a 10 utilitzacions anuals 5% 
De 11 a 15 utilitzacions anuals 10% 
De 16 a 20 utilitzacions anuals 15% 
A partir de 25 utilitzacions anuals 25% 
 
Les bonificacions regulades anteriorment seran efectives de forma automàtica per a 
l’exercici posterior en què s’han utilitzat els serveis. 
L’Ajuntament de Caldes d’Estrac establirà els mecanismes de control oportuns, de les 
diferents aportacions de residus, tant a la Deixalleria fixa com a la Deixalleria mòbil. 
 
Segon.- Els acords definitius en matèria de modificació d’ordenances fiscals per a 
l’exercici 2017, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província.  
 
Tercer.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o 
modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següents al de 
la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.  
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès 
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin 
oportunes.  
 
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, 
els acords adoptats restaran definitivament aprovats. (26:24) 
 
 
INTERVENCIONS 
 
Regidora Laura Aloy (ERC-AM): 
Bé, jo, referent a l’ordenança número 22 que és la taxa per recollida, tractament i 
eliminació d’escombraries i altres residus, a petició de Serveis Socials, fins ara lo únic 
que canvia de fet és que fins ara aquesta bonificació que ara passarà a dir-se reducció, 
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només en podien gaudir les persones jubilades i simplement ara lo que fem és obrir-ho 
a tota la població que compleixi els mateixos requisits que es complien fins ara amb els 
jubilats però obert a totes les edats. I ja està.  
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Doncs, si us sembla aprovem aquesta modificació, estem tots d’acord? Doncs queda 
aprovat Montse. 
 
 
VOTACIONS 
S’aprova per unanimitat dels assistents, 4 vots a favor de ERC-AM i 2 vots a favor de 
PSC-CP, amb l’absència del grup municipal del CDC.  (27:02) 
 
 
10. Aprovar l’inventari de béns i drets de la corporació 

L’Ajuntament de Caldes d’Estrac va sol·licitar a la Diputació de Barcelona la realització  
de l’inventari de forma gratuïta, en base al recordatori que es va fer per part del Servei 
d’Assistència a la Gestió Econòmica Local als municipis de menys de 5.000 habitants 
de la província de Barcelona que no disposessin d’un inventari inicial, ni programa per 
gestionar-lo, des de la modificació del protocol del Conveni ASGEL, de 9 d’abril, perquè 
el demanessin, de la qual cosa se’n va donar compte a la Junta de Govern de 14 de 
setembre de 2015. 

En data 3 de novembre de 2015, el Diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, 
Processos i Societat de la Informació de la Diputació de Barcelona va aprovar la 
proposta de la Intervenció General que autoritzà l’assistència tècnica de la Diputació a 
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac per l’elaboració d’un inventari de béns.  

Una vegada Diputació de Barcelona ha lliurat el treball confeccionat que li fou 
encomanat, amb l’objectiu de disposar d’un inventari de béns i drets actualitzat que 
defineixi i enllaci les relacions comptables entre l’inventari i la comptabilitat, cal procedir 
a la seva aprovació. 
Legislació aplicable  

 Art.79 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
 L'article 86 del Text Refós de les Disposicions Legals Vigents en Matèria de 

Règim Local aprovat per Reial decret Legislatiu 781/1986. 
 Art.222 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat 

per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril. 
 L’art. 32 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les 

administracions públiques. 
 Els articles 100 a 114 del Reglament del patrimoni dels ens locals aprovat per 

Decret 336/1988, de 17 d'octubre. 
 Els articles 17 a 36 del Reglament de Béns de les Entitats Locals, aprovat per 

Reial decret 1372/1986, de 13 de juny. 
 

ACORD: 

Primer.- Aprovar l’inventari de béns i drets de la corporació actualitzat que ha de 
permetre definir i enllaçar les relacions comptables entre l’inventari i la comptabilitat que 
incorpora com annex els béns propis de l’Ajuntament i de l’Entitat Pública Empresarial 
Local “Caldes XXI”. 

Segon.- Remetre còpia de l’esmentat inventari al Departament de Governació i 
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació del Govern. 
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INTERVENCIONS 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Val, doncs tenim aquest inventari que tot i amb algunes incògnites; que aquest estiu 
hem estat aixins treballant amb una treballadora de la casa de fa molts anys que casi es 
coneix el poble de dalt a baix, i hi ha hagut algunes notes simples que no hem acabat 
de saber d’on són, però hem de aprovar ja l’inventari abans de que s’acabi l’any. I és un 
inventari que serà un document viu, vull dir que anirem trobant....hi ha coses que nosé 
del 1800 i pico o així i per això, hi ha coses que són una miqueta més complicadetes. 
Estic pensant que potser la Mercè ens podrà ajudar algun dia. Doncs això, serà un 
document que s’anirà acabant de fer. I quan vagin apareixent doncs nous béns els 
anirem incorporant. 
Queda aprovat doncs l’inventari? No sé si voleu dir alguna cosa... si? Molt bé. 
 
VOTACIONS 
S’aprova per unanimitat dels assistents, 4 vots a favor de ERC-AM i 2 vots a favor de 
PSC-CP, amb l’absència del grup municipal del CDC. 
 
 
11. Aprovació de la Modificació de crèdits núm. 3/2016 

 
Davant l'existència de despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici següent pels 
quals el crèdit consignat al vigent Pressupost de la Corporació és insuficient i no ampliable, 
i atès que cal efectuar transferències de crèdits d'altres aplicacions del Pressupost vigent 
no compromeses pertanyents a aplicacions de despeses de diferent àrea de despesa que 
no afecten a baixes i altes de crèdits de personal. 
 
Vist l’informe preceptiu d’Intervenció. 
 
Vist l’article 179 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, en concordança amb els articles 40 a 
42 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, i amb la Base 13 d’execució del pressupost. 
 
ACORDS: 

Primer.- Aprovar la modificació de crèdit núm.3/2016, amb la modalitat de transferència 
de crèdits entre aplicacions de diferent àrea de despesa, com segueix a continuació : 

       
DETALL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT PROPOSADA: 

I. Minoració d’Aplicació del Pressupost de Despeses 
 
 

Aplicació  
pressupostària 

Descripció de 
l’aplicació 
pressupostària Crèdits inicials 

 

 

Modificació  Crèdit definitiu 

12.150.22115 
Arranjament 
espais públics   12.000,00€ 

 

-12.000,00€          00,00€ 
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21.150.22100 Energia elèctrica 112.600,00€   -7.000,00€ 105.600,00€ 

21.150.22116 Material brigada   65.000,00€ -12.455,22€   52.544,78€ 

TOTAL   -31.455,22€  

 

 

II. Augment d’Aplicació del Pressupost de Despeses 

 
 

Aplicació  
pressupostària 

Descripció de 
l’aplicació 
pressupostària Crèdits inicials 

 

 

Modificació  
Crèdit 
definitiu 

10.934.35900 
Despeses 
financeres   500,00€ 

 
+1.200,00€   1.700,00€ 

11.920.22114 
Altres 

subministraments 2.500,00€ 
 

+1.000,00€   3.500,00€ 

11.920.22201 
Correus 

 5.100,00€ 
 

+2.000,00€   7.100,00€ 

11.920.22604 
Despeses 
jurídiques 47.200,00€ 

 
+8.000,00 55.200,00€ 

11.920.22706 
Estudis i treballs 

tècnics 1.000,00€ 
 

+1.200,00€ 2.200,00€ 

12.155.61961 
Arranjament via 

pública 500,00€ 
 

+6.000,00€ 6.500,00€ 

12.155.61963 
Verge de la 

Mercè (Sorea) 12.840,00€ 
 

     +55,22€ 12.895,22€ 

16.342.21200 
Manteniment 
edificis i altres 4.500,00 

 
+4.000,00€ 8.500,00€ 

16.924.48020 

Subvenció  
Creu Roja 
joventut 1.000,00€  

 
+2.000,00€ 

3.000,00€ 

18.320.21201 

Manteniment 
edificis i  

altres-CEIP 3.500,00€ 

 
 

+6.000,00€ 9.500,00€ 

TOTAL    
 

31.455,22€  

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. Cas contrari, el Ple disposarà del termini d'un 
mes per resoldre-les.  (28:29)       
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INTERVENCIONS 

 
Oscar Baró (ERC-AM): 
Bé, només per resumir-ho també una mica i sense tants codis, bàsicament així... Bueno 
no, no cal. Només comentar de que això es tracta de petits ajustos que són habituals 
dins el pressupost, doncs això. A vegades quan s’acosta ja el tancament d’any falta una 
mica d’una aplicació pressupostària i en sobra d’una altra i són aquests ajustos que al 
final són aquests 31.000€ que han sumat les partides de les quals han disminuït que 
bàsicament eren arranjaments en espais públics, energia elèctrica, material de brigada. 
En aquestes partides anàvem bé i ens sobraven diners per dir-ho així i llavons s’han 
passat a altres aplicacions que anaven més justes com despeses financeres, despeses 
jurídiques que malauradament, doncs, tenim que fer front més de lo que ens agradaria 
i van sortint sorpreses, i hem d’anar dedicant més diners amb això. I després 
manteniment d’edificis que també anava justa de 4.000€, ... Bueno, en fi, però que no 
és..... vaja que és això. No, no hi ha res més a destacar. (32:40) 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Val, doncs aprovem aquesta modificació de crèdit. Estem tots d’acord? Val Montse 
doncs queda aprovada. 
 
VOTACIONS 
S’aprova per unanimitat dels assistents, 4 vots a favor de ERC-AM i 2 vots a favor de 
PSC-CP, amb l’absència del grup municipal del CDC. 
 
 
12. Aprovació de la Modificació de crèdits núm. 4/2016 

 
L’Ajuntament ha de realitzar despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici següent i 
per a les quals no existeix consignació pressupostària, per la qual cosa es necessita 
tramitar un expedient de modificació de crèdit amb la modalitat de crèdit extraordinari que 
es finança mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits d'altres partides del Pressupost 
vigent no compromeses, les dotacions del qual s'estimen reductibles sense pertorbació del 
respectiu servei. 
 
Vist l’informe preceptiu d’Intervenció. 
 
Vistos els articles 169, 170 i 172 a 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en 
concordança amb els articles 34 a 38 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, i amb la 
Base 11 d’execució del pressupost. 
 
ACORDS: 

Primer.- Aprovar la modificació de crèdit núm.4/2016, amb la modalitat de transferència 
de crèdits entre aplicacions de diferent àrea de despesa, com segueix a continuació : 

DETALL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT PROPOSADA: 

I. Minoració d’Aplicació del Pressupost de Despeses 
 

Aplicació  
pressupostària 

Descripció de 
l’aplicació 
pressupostària Crèdits inicials 

 

 

Modificació  Crèdit definitiu 
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21.150.22116 Material brigada 52.544,78€ 

 

-1.000,00€   51.544,78€ 

TOTAL    1.000,00€  

 

II. Augment d’Aplicació del Pressupost de Despeses 

 
 

Aplicació  
pressupostària 

Descripció de 
l’aplicació 
pressupostària Crèdits inicials 

 

 

Modificació  Crèdit definitiu 

21.150.63561 Adquisició mobiliari   00,00€ 
 

+1.000,00€   1.000,00€ 

TOTAL    
 

1000,00€  

 
       
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. Cas 
contrari, el Ple disposarà del termini d'un mes per resoldre-les. (32:52) 
 
INTERVENCIONS       

 
Regidor Oscar Baró (ERC-AM): 
Bé, en aquest res més que... és de la mateixa tipologia que els anteriors. S’ha tractat 
per separat però vaja però bàsicament és el mateix, només aquests 1.000€ de més. 
Res més que afegit. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Doncs aprovem aquesta modificació també? Doncs queda aprovada. 
 
 
VOTACIONS 
S’aprova per unanimitat dels assistents, 4 vots a favor de ERC-AM i 2 vots a favor de 
PSC-CP, amb l’absència del grup municipal del CDC. 
 
 

13. Aprovació de la Modificació de crèdits núm. 5/2016 
 

L’Ajuntament ha de realitzar despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici següent i 
per a algunes de les quals no existeix consignació pressupostària i, per altres aquesta és 
insuficient, per la qual cosa es necessita tramitar un expedient de modificació de crèdit amb 
la modalitat de crèdit extraordinari que es finança mitjançant romanent de tresoreria. 
 
Vist l’informe preceptiu d’Intervenció. 
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Vistos els articles 169, 170 i 172 a 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en 
concordança amb els articles 34 a 38 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, i amb la 
Base 11 d’execució del pressupost. 
 
ACORDS: 

Primer.- Aprovar la modificació de crèdit núm.5/2016, amb la modalitat de crèdit 
extraordinari i suplement de crèdit que es finança mitjançant romanent de tresoreria, com 
segueix a continuació : 

 
SUPLEMENTS DE CRÈDIT  
 
 

Aplicació  
pressupostària 

Descripció de 
l’aplicació 
pressupostària Crèdits inicials 

 

 

Modificació  Crèdit definitiu 

 

11.920.48002 
INDEMNIZACIONS 
PARTICULARS 

        500,00    
            

2.662,00           3.162,00    

11.920.22604 
DESPESES 
JURIDIQUES 

   55.200,00    
             

2.100,00         57.300,00    
13.338.22613 ACTES I FESTES 

   60.000,00    
            

8.349,00         68.349,00    

TOTAL   

     

  13.111,00     

 

CRÈDITS EXTRAORDINARIS 
 

Aplicació  
pressupostària 

Descripció de 
l’aplicació 
pressupostària Crèdits inicials 

 

 

Modificació  Crèdit definitiu 

12.150.27000 
DESPESES 
IMPREVISTES 00,00€ 27.205,99 27.205,99 

10.934.35200 
INTERESSOS DE 
DEMORA 00,00€ 6.999,94 6.999,94 

13.338.22622 
CONCERTS 
D'ESTIU 2015 00,00€ 20.000,00 20.000,00 

12.155.61964 
CLAVEGUERAM 
CAMI NOU 00,00€ 41.204,99 41.204,99 

TOTAL       95.410,92€  
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Aquesta modificació de crèdit es fa mitjançant la modalitat de crèdit extraordinari i 
suplement de crèdit que es finança mitjançant romanent de tresoreria, en els següents 
termes: 

FINANÇAMENT 
 

8 

 

CAP. VIII ACTIUS FINANCERS                                                                                                  

10.87000 Romanent de tresoreria                                                                                                        108.521,92€ 
 

RT total 2015 .....................................949.707,00€ 
RT MC 2/2016..................................... 17.087,48€ 
RT disponible, pendent d’utilitzar........932.619,52€ 
RT MC 5/2016..................................  108.521,92€ 
RT disponible, pendent d’utilitzar........824.097,60€ 
 
       
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. Cas 
contrari, el Ple disposarà del termini d'un mes per resoldre-les.       
       
INTERVENCIONS 
 
Regidor Oscar Baró (ERC-AM): 
bé, doncs aquí a diferència del que hem vist abans que eren modificacions de crèdit dins 
del pressupost anual, això, en aquí estem parlant de suplements de crèdit i crèdits 
extraordinaris que lo que fan és, tiren del romanent de tresoreria. (37:33) es financen amb 
romanent de tresoreria perquè s’han tractat així? De fet ja ho vaig comentar en el Ple en 
que es van revisar els números de l’any 2015 en el qual es donava l’import del romanent 
de tresoreria que comentava. Que per nosaltres no era real, que hi havia moltes coses 
que si s’haguessin pagat en el seu moment, seria menor. El vaig estimar en el seu moment 
per part de factors i de subvencions i coses que no vam cobrar, que també.... Bueno, que 
tampoc no vam arribar a executar. Que també disminuïa aquell romanent de tresoreria 
que realment és. Vaig esmentar que hi haurien uns 100.000€ de despeses que s’havien 
d’haver aplicat i computat al 2015 que eren sentències, coses de clavegueram, inversions 
feta ja....executades en anys anteriors que havien anat acumulant deute perquè no 
s’havien acabat d’acordar com es pagarien.  
Doncs, doncs totes aquestes coses com per exemple també el Santa Florentina que 
inicialment eren 33.000€ i es va negociar perquè fossin 20.000€ el que faltava per pagar 
diguem, doncs ho vam negociar des de govern per baixar-ho, i al final, tots aquests 
d’aixòs... són aproximadament aquests 100.000€ que entenem, vull dit que havent 
romanent de tresoreria com hi ha, però tampoc.... doncs computar-ho, treure-ho d’aquí 
perquè tot el tema de sentències i demés doncs no hi cabria ara doncs en el pressupost 
anual. I van sortint i es van ajustant imports. I doncs és bàsicament això. Si després en el 
torn de preguntes n’hi ha doncs ho aclarim. 
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Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Doncs aprovem aquesta modificació també si us sembla? D’acord. 

 
VOTACIONS 
S’aprova per unanimitat dels assistents, 4 vots a favor de ERC-AM i 2 vots a favor de 
PSC-CP, amb l’absència del grup municipal del CDC.   
 
 
14. Aprovació  inicial de l’Ordenança reguladora de la comunicació prèvia  

Antecedents 

La Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, exposa 
que en matèria d'intervenció de l'edificació, cal destacar la reducció de les càrregues 
administratives que comporta la substitució de la llicència de primera ocupació per un 
règim de comunicació prèvia. 

La comunicació prèvia és una manifestació de voluntat de la persona interessada davant 
l’administració urbanística, que li permet l’execució posterior de l’acte subjecte a aquest 
règim que, en el cas d’execució d’obres, requereix la determinació d’un termini cert per 
dur-les a terme.  

Es tracta de la realització d’obres de gran senzillesa tècnica i escassa entitat constructiva 
i econòmica per a les quals no cal presentar projecte tècnic, de manera que l'Administració 
en aquests casos no està obligada a resoldre de forma expressa sobre l'autorització de 
l'obra comunicada. 

En aquest sentit la comunicació prèvia no és un instrument d’intervenció administrativa 
preventiva; això no obstant, el Decret 64/2014, de 13 de maig, opta per regular-la tot seguit 
de les llicències urbanístiques, atès que és un règim que es configura com a substitutiu 
de l’altre en supòsits determinats. En tot cas, la comunicació prèvia no limita la potestat 
administrativa de protecció de la legalitat urbanística davant els actes il·legals que es 
pretenguin emparar en la comunicació esmentada”. 

La Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de 
l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat 
econòmica, estableix en el seu preàmbul que el planejament urbanístic i les ordenances 
municipals sobre edificació i ús del sòl no poden establir limitacions a l'accés de l'activitat 
econòmica o l'exercici de les activitats que vulneren la Directiva de serveis i la seva 
normativa de transposició; també s'elimina la necessitat de llicència urbanística d'un 
conjunt d'actuacions, com les construccions i instal·lacions de nova planta; les obres 
d'ampliació, reformes i altres que no requereixen projecte, entre d'altres. 

Legislació aplicable 

Article 187 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que regula els actes subjectes 
a comunicació prèvia, afegit per l’art.22 de la Llei 16/2015, de 21 de juliol. 

Article 71 del Decret 64/2014, de 13 de maig, sobre la protecció de la legalitat urbanística. 

Article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
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ACORDS 

Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança reguladora de la Comunicació prèvia de 
conformitat amb l’establert en l’esmentada legislació, el contingut íntegre de la qual és el 
següent: 

Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública mitjançant publicació del corresponent 
Anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, al Tauler d’Anuncis de la Corporació i a la web Municipal, per un termini de 
trenta dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la darrera de les publicacions 
esmentades, a efectes de presentació d’al·legacions i suggeriments.  

Tercer.- Disposar que, en cas que no es presentin al·legacions i/o suggeriments durant el 
termini d’informació pública, l’acord d’aprovació inicial s’entendrà elevat a definitiu, sense 
necessitat d’adoptar un nou acord exprés, i, en aquest cas, s’efectuarà la corresponent 
remissió de l’Ordenança del mercat de venda no sedentària de  Caldes d’Estrac a 
l’Administració de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya, en el termini de 15 dies hàbils, 
i es publicarà el seu text íntegre al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Tauler 
d’Anuncis de la Corporació i a la web municipal, així com també es publicarà un anunci al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya indicant la referència del Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona en què s’hagi publicat el seu text íntegre. En aquest supòsit, es 
notificarà també personalment l’aprovació definitiva als interessats directes, en el termini 
màxim de 10 dies hàbils, als efectes oportuns.  

Quart.- Aprovar el model d’imprès de comunicació prèvia que contindrà les dades 
següents: 

Dades de l’interessat i/o contribuent 

Dades facultatius i constructor 

Dades de la finca 

Descripció de les obres 

Sisè.- Donar trasllat d’aquest acord als serveis territorials, a intervenció i a tresoreria 
d’aquest Ajuntament. (39:36) 

 

INTERVENCIONS 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Aquest és un punt que havíem de tractar també avui a la Comissió Informativa i que si us 
sembla bé no el votem i el deixem sobra la taula per poder-lo parlar al proper Ple i discutir-
lo. Doncs Montse el deixem sobra la taula. 
 
VOTACIONS 
S’acorda per unanimitat dels assistents, 4 vots a favor de ERC-AM i 2 vots a favor de PSC-
CP, deixar el punt sobra la taula. 
 
 
15. DESESTIMENT DEL PROCEDIMENT PER PART DEL CONCESSIONARI DEL 
MÒDUL 3 DEL  PARC JOAN MARAGALL PER NO HAVER FORMALITZAT EL 
CONTRACTE DE GESTIÓ DE SERVEI PÚBLIC, MITJANÇANT CONCESSIÓ 
ADMINISTRATIVA  
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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.   
 
El Ple de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac celebrat en sessió ordinària de 18 de juliol de 
2016 va adoptar, entre d’altres, l’acord d’adjudicar la concessió de domini públic del Lot 
3 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€ 

 
L’adjudicació esmentada restava condicionada al compliment dels requisits per a que 
dins del termini de deu dies hàbils comptadors des de la recepció del dit requeriment, 
presentés la documentació justificativa corresponent. Advertint 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. 
Comunicant a l’adjudicatari que, dins el termini dels 15 dies hàbils següents a l’endemà 
de la notificació de la resolució, haurien de concórrer a formalitzar el contracte. 
 
Dintre del termini atorgat, Piccoloso Mar, SL, va presentar la documentació requerida, 
però no ha arribat a formalitzar el contracte, per la qual cosa aquest no s’ha 
perfeccionat. 
 
 
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. Art.156 i Art.223.d 
 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. Art.70 
 Reglament general de la Llei de patrimoni, aprovat pel Reial Decret 1373/2009, 

de 28 d’agost. 
 
 
 
ACORDS 
Primer.- Indicar que Piccoloso Mar, SL, com adjudicatari del Mòdul 3 del Parc Joan 
Maragall no ha formalitzat el contracte dins el termini indicat per causes  a ell 
imputables, per la qual no podrà iniciar l'execució del contracte sense la seva prèvia 
formalització. En conseqüència, s’entén que retira la seva oferta i se’l té per desistit del 
procediment. 
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Segon.-Declarar desert l’expedient de contractació de la concessió administrativa del 
Mòdul 3 del Parc Joan Maragall. 
 
Tercer.- Confiscar sobre la garantia definitiva l’import equivalent a un 3% del preu 
d’adjudicació del present contracte, IVA exclòs, que ascendeix a 108,00€  
 
Quart.- Notificar el present acord als interessats. 
 
Cinquè.- Donar trasllat de l’acord intervenció i tresoreria. 
 
 
INTERVENCIONS 
 
Regidor Miquel González (PSC-CP): 
Bé, en el últim concurs que vam treure pel mòdul número 3, l’empresa Piccoloso que és 
la pizzeria que hi ha allà al costat al mòdul 1 i 2, van optar al concurs, van aconseguir el 
mòdul número 3, el que passa que per motius de salut han hagut de desistir d’aquell mòdul 
i per tant començarem una altra vegada per poder-lo treure i poder tirar endavant aquest 
mòdul 3.  
Ha sigut un tema de salut que el cuiner de la pizzeria s’ha trencat una cama i a llavorens 
no podrà assumir més ampliacions i més coses. 
Farem el procés normal, el tornarem a treure i a veure quin servei podem donar-li en 
aquest mòdul 3 perquè és petit i està entremig de diferents mòduls, a veure si li podem 
donar un altra tipus de servei i a llavorens pues el funcionament millor que es pugui donar 
als mòduls. 
A partir d’aquí ja votem i ja està. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
L’hem de votar aquest punt? 
 
Secretària: 
Si perquè és una....... 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Ah val, val. És que com que renunciaven em pensava que només en donàvem compte. 
Doncs, estem d’acord no? estem d’acord. 
 
VOTACIONS 
S’aprova per unanimitat dels assistents, 4 vots a favor de ERC-AM i 2 vots a favor de 
PSC-CP, amb l’absència del grup municipal del CDC.   
 
 
16. Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local de 19 de setembre de 2016 de 
resolució de la concessió dels Mòduls 5 i 6 del Parc de Joan Maragall  
 
Vista la resolució de la Junta de Govern Local de data 19 de setembre de 2016, de 
resolució del contracte de la concessió dels mòduls 5 i 6 Parc Joan Maragall – Invac, 
SCP., el contingut íntegre del qual és el que es transcriu a continuació:   
 
“””””” 
Antecedents 
 
Per Decret d’Alcaldia núm.360 de 18 de juliol de 2016 es va incoar a INVAC,SCP, 
expedient de resolució del contracte de gestió de servei de l'ús privatiu d'espais de 
domini públic, mitjançant concessió, (Mòduls 5 i 6) ubicats al Parc Joan Maragall, per 
incompliment de la clàusula setena del Plec de condicions tècniques i econòmico 



 

33 
 

administratives que regula aquesta concessió, que contempla entre les diferents 
obligacions dels concessionaris, la de liquidar anualment a l’Ajuntament, dins dels 
terminis que aquest li indiqui, el cànon, l’actualització de la fiança, la taxa de recollida 
d’escombraries comercials, l’IBI. Cas d’impagament, s’estimarà com incompliment de 
les condicions de la concessió. 
 
Concessionaris 
Parc de Joan 
Maragall 

Mòduls 
adjudicats 

Metres local 
+ terrassa 

Deute amb 
interessos 

 
Invac, SCP 

 
Mòdul 5-6 

 
22,60m2+Terrassa 
48,00m2 

 
67.958,05 € 

 
En la prestació del servei adjudicat a INVAC,SCP, s’ha comprovat que aquest 
concessionari no ha anat satisfent les liquidacions anuals a les quals estava obligat.  
 
Dins del termini atorgat de quinze dies per presentar al·legacions, l’interessat no n’ha 
presentat cap. 
 
Realitzada una visita d’inspecció per part de la Cap de Servei de Control d’Espectacles 
Públics i Activitats Recreatives es va aixecar acta per part dels agents de la Policia de 
la Generalitat-Mossos d’Esquadra en data 19 d’agost de 2016, segons s’acompanya a 
l’escrit registrat el 9 de setembre de 2016, RE 3131, en la que es fa constar que aquest 
establiment no disposa del Pla d’autoprotecció de riscos laborals i que en el moment 
de la inspecció hi ha quatre treballadors sense contracte.  
 
El concessionari deixa de prestar el servei, des del 22 d’agost de 2016, mantenint tancat 
l’establiment, segons es desprèn de l’informe emès per la Policia Local, del qual se’n 
dóna compte a la regidoria de serveis urbans i via pública el 30 d’agost de 2016.  
 
Realitzada una visita d’inspecció dels Mòduls 5 i 6 del Parc Joan Maragall, per part 
d’aquest Ajuntament amb la presència del concessionari, representant de INVAC,SCP, 
senyor César Ayesta Otano, en data 12 de setembre de 2016, es constata que els 
Mòduls 5 i 6 esmentats no es troben desmantellats, si no que hi ha els béns afectes al 
servei.  
 
Vist l’informe emès per la Policia Local en data 13 de setembre, en relació a la inspecció 
i reportatge fotogràfic realitzar al mòdul del Parc Joan Maragall. 
 
Vist l’informe emès pels SSTT emès en data 14 de setembre de 2016 de valoració dels 
béns afectes al servei existents a data de 12 de setembre de 2016 en els Mòduls 5 i 6. 
 
Vist l’informe de la Secretària emès en data 16 de setembre sobre la legislació a aplicar.  
 
 
Legislació aplicable 
 
 Drets i obligacions que per a cadascuna de les parts resulten del contracte 

subscrit. 
 Plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que 

regulen aquesta contractació. Clàusula catorzena, punt 1 n. i punt 2 de la 
mateixa clàusula que diu, sense perjudici de les sancions que procedeixin.  

 Art.21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 
 Art.53 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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En base a les facultats que tinc conferides per la normativa vigent.  
 
RESOLC  
 
Primer.- Resoldre el contracte subscrit amb INVAC,SCP, de gestió de servei de l'ús 
privatiu d'espais de domini públic, mitjançant concessió, (Mòduls 5 i 6) ubicats al Parc 
Joan Maragall, per incompliment del Plec de condicions tècniques i econòmico 
administratives que regula aquesta concessió, següents: 
 
- Clàusula setena que contempla entre les diferents obligacions dels concessionaris, la 
de liquidar anualment a l’Ajuntament, dins dels terminis que aquest li indiqui, el cànon, 
l’actualització de la fiança, la taxa de recollida d’escombraries comercials, l’IBI.  
 
Concessionaris 
Parc de Joan 
Maragall 

Mòduls 
adjudicats 

Metres local 
+ terrassa 

Deute Principal 
sense interessos 

 
Invac, SCP 

 
Mòdul 5-6 

 
22,60m2+Terrassa 
48,00m2 

 
67.958,05 € 

 
- Per prestar el servei ininterrompudament durant el termini de la concessió d’acord 
amb les dates i horaris establerts als Plecs. 
 
Segon.- Confiscar la garantia constituïda per INVAC,SCP, un import de quatre mil sis-
cents euros (4.600 euros), de conformitat amb l’article 225.4 del text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre. 
 
Tercer.- Reclamar al contractista indemnització per danys i perjudicis per una quantia 
de seixanta set mil nou-cents cinquanta vuit amb cero cinc euros (67.958,05 €), de la 
qual es deduirà l’import de la garantia confiscada. 
 
Quart.- Iniciar el procediment de reversió dels béns afectes al servei a l’efecte de 
formalitzar l’acta corresponent.  
 
Caldes d’Estrac, a 19 de setembre de 2016”””””” 

 
 
Vist el dictamen favorable emès per la Junta de Govern Local en sessió ordinària de 19 
de setembre de 2016. 
 
Vist tot l’anterior, es proposa al Ple l’adopció del següent: 
    
ACORD 
 
Primer.- Ratificar l’acord pres en Junta de Govern Local, de data 19 de setembre de 2016, 
de resolució del contracte de la concessió dels mòduls 5 i 6 Parc Joan Maragall – Invac, 
SCP. 
 
Segon.- Notificar el present acord a l’interessat per al seu coneixement i efectes, fent-ho 
públic al tauler d’anuncis. 
 
Tercer.- Difondre aquest acord, en compliment del Principi de Transparència, mitjançant 
la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu electrònica municipal. 
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INTERVENCIONS 
 
Regidor Miquel González (PSC-CP): 
Bé, en la xerrada pública que vam fer fa uns mesos vam dir que a l’àrea d’organisme tot 
el que s’anava a fer és posar ordre al desordre que hi havia dintre del poble de Caldes 
sobretot en relació a les concessions municipals que hi havia. 
La primera concessió que van anar a veure com estava econòmicament i en quina situació 
estaven de pagament i d’estructura era la concessió del Parc Maragall. Sabíem que hi 
havia mòduls en els quals no liquidaven les quotes anuals a l’Ajuntament, que són les que 
permeten seguir en contracte amb aquesta concessió. 
El cas primer que van detectar va ser aquest mòdul 5 i 6 que és el mòdul del Frankfurt, 
que tenia un deute de quatre anys sense pagar, i per tant vam fer el mateix que hem fet 
amb els altres mòduls...... és molt complicat eh? Parlar sense ningú davant, perquè no sé 
si mirar cap allà, però si miro cap allà.... no tinc micro. Si miro cap allà se me’n và el micro. 
Aleshores el que hem fet ha sigut reestructurar totes les parades del parc. Hem arribat a 
acords amb els mòduls que no pagaven. Piccoloso era un exemple de pagament, pagava 
sempre, però amb els altres hem arribat a acords de formes de pagament. Pensem també 
que la gent ha de poder tenir també l’oportunitat de poder pagar i per tant vam donar la 
oportunitat però amb l’empresa INVAC li vam donar una oportunitat d’arribar a un acord 
amb l’Organisme de Diputació que és el que cobra tot aquesta gestió. La primera setmana 
va complir però després ja no va tornar a complir. 
A part ens va arribar unes queixes també del Departament de treball i tot això, i vam decidir 
a mitjans d’agost pues agafar la concessió i que torni a ser municipal. 
El procés serà una mica com el mòdul 3, lo que passa és que aquí tenim muntat un 
Frankfurt i per tant, això si que no hem permès com va passar amb el... jo sempre dic el 
Quim’s però no sé quin mòdul és el de davant. El del frontal que hi havia hagut un 
restaurant, hi havia hagut una peixateria, hi havia hagut diferents tipus de restaurants, 
però cada vegada que se n’anava algun ho rebentava tot. Arrencaven mobles, arrencaven 
aires, arrencaven tot.  
I amb aquest cas, el mateix dia que se’ls hi va notificar vam aconseguir canviar el pany de 
la porta i per tant intentarem treure un mòdul sencer per treure més, ... el més benefici 
possible per la gent del poble i per tant que sigui la màxima.... que sigui una empresa séria 
i que pugui pagar tranquil·lament aquest cànon. 
Ja us dic, portava em sembla que quatre anys sense pagar, aleshores ara gestionarem el 
fet de que això pues judicialment o lo que sigui poder-ho intentar cobrar per algun lloc. 
Però Bueno, ho farem així. 
 
Secretària: 
He llegit diguéssim l’acord de lo que era la part dispositiva de la Junta de Govern. si voleu 
en puc donar lectura... o ya ....... Bueno, al primer resoldre el contracte, d’alguna manera 
per l’incompliment de diferents obligacions, una era la de liquidar anualment a l’Ajuntament 
dins dels terminis que l’indiqui, bueno els cànons i per no prestar el servei de manera 
ininterrompuda durant el termini de la concessió d’acord amb les dates i horaris establerts 
als plecs. 
Segon, Confiscar la garantia constituïda per INVAC,SCP, un import de quatre mil sis-cents 
euros (4.600 euros), de conformitat amb l’article 225.4 del text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
Tercer.- Reclamar al contractista indemnització per danys i perjudicis per una quantia de 
seixanta set mil nou-cents cinquanta vuit amb cero cinc euros (67.958,05 €), de la qual es 
deduirà l’import de la garantia confiscada. 
 
Quart.- Iniciar el procediment de reversió dels béns afectes al servei a l’efecte de 
formalitzar l’acta corresponent.  
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Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Doncs, ratifiquem l’acord. Estem tots d’acord? Doncs queda ratificat.  (46:40) 
 
VOTACIONS 
Es ratifica per unanimitat dels assistents, 4 vots a favor de ERC-AM i 2 vots a favor de 
PSC-CP, amb l’absència del grup municipal del CDC.   
 
 
 
17. Aprovació de les Bases reguladores per a l'atorgament de subvencions sobre la 
quota líquida de l'Impost sobre Béns Immobles, corresponent al domicili habitual, a 
favor dels titulars de famílies monoparentals. 
 
Antecedents 
 
Essent un dels objectius prioritaris de l’acció del govern municipal el de prestar especial 
atenció a les famílies i les persones. 
 
El tribut més important de gestió municipal és l’impost sobre béns immobles, i que 
moltes persones i famílies es troben en dificultats per poder satisfer-lo. 
 
Mitjançant les Ordenances Fiscals ja s’han establert bonificacions d’aquestes 
característiques, com per exemple a les famílies nombroses, però hi ha altres col·lectius  
que no poden ser objecte de bonificació a les Ordenances per qüestions estrictament 
legals. 
 
El govern municipal vol ampliar les subvencions a altres col·lectius com són les 
persones titulars de famílies monoparentals. 
 
La Generalitat de Catalunya mitjançant acord de data 29 de setembre de 2009, va 
aprovar decret que reconeix ajuts a les famílies monoparentals i les equipara amb les 
nombroses, per les seves competències. 
 
L’Ajuntament de Caldes d’Estrac, amb aquesta finalitat, vol equiparar el benefici fiscal 
previst a la normativa de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI), Llei d’hisendes Locals, on 
es bonifica la quota de les famílies nombroses, amb aquesta subvenció, per a les 
famílies monoparentals. De forma que, els requisits establerts i l’import a beneficiar-se, 
són assimilables pels titulars de les finques amb la condició de família nombrosa i 
monoparental. 
 
Atès que als efectes de gaudir d’aquesta subvenció cap dels membres que 
constitueixen la família monoparental sigui titular d’altres immobles, llevat de fins a una 
plaça d’aparcament, i/o un traster o cambra de mals endreços, i/o un local comercial on 
desenvolupi algun dels membres de la família una activitat comercial, sempre que 
aquestes no es trobin cedides en el seu ús o arrendament a terceres persones. 
 
Atès que la subvenció s’aplicarà d’acord amb els següents percentatges i límit d’import 
subvencionat per rebut en funció de la categoria de família monoparental del sol·licitant: 
 
Atès que l'import màxim destinat a la subvenció per famílies monoparentals que 
compleixin els requisits establerts no podrà ser superior a 1.500 EUR. En cas que 
l'import del conjunt de peticions sigui superior al màxim establert, el percentatge 
subvencionat es reduirà fins que l'import subvencionat no superi el límit establert. 
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Legislació aplicable 
 
Arts.124 a 129 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals 
 
Articles 240 i 241 del DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya.  
 
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. 
 
En base al Decret l’Alcaldia núm. 30, de 27 de gener de 2016, l’Alcaldessa considera 
adient d’incloure a l’ordre del dia d’aquesta Junta l’adopció dels següents: 
 
ACORS 
 
Primer.- Aprovar inicialment el text d’unes bases específiques per sol·licitar i atorgar 
subvencions de la quota de l’IBI per a famílies monoparentals, durant l’exercici 2017, el 
contingut íntegre de les mateixes és els següent:  
 
BASES REGULADORES PER A L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS SOBRE LA 
QUOTA LÍQUIDA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES, CORRESPONENT AL 
DOMICILI HABITUAL, A FAVOR DELS TITULARS DE FAMÍLIES 
MONOPARENTALS. 
 
1.- Objecte 
Primera.- Objecte L’objecte d’aquestes bases és la regulació de l’atorgament a les 
persones titulars de família monoparental d’una subvenció sobre l’import de la quota 
líquida de l’impost sobre béns immobles corresponent al seu habitatge habitual, de 
propietat. 
 
2.- Finalitat 
Finalitat La finalitat d’aquestes subvencions és eliminar la possible discriminació de les 
persones titulars de família monoparental respecte les destinatàries de la bonificació 
establerta a l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles, per als 
subjectes passius propietaris del seu domicili habitual que tinguin la condició de titulars 
de família nombrosa. 
 
3.- Règim jurídic 
1. Les subvencions a les que fan referència aquestes bases tenen caràcter voluntari i 
eventual, són lliurament revocables en tot moment, no generen cap dret a l’obtenció de 
subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent, així com tenen 
caràcter no devolutiu. 
2. El procediment per a l’atorgament de les subvencions previstes en aquestes bases 
serà el de concurrència pública no competitiva. 
3. A aquests efectes i, d’acord amb el que disposa l’article 13.2 de la Llei general de 
subvencions i, atesa la naturalesa d’aquesta, s’excepciona a les persones perceptores 
l’obligació continguda a l’article 189.2 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. 
 
4.- Persones destinatàries 
Podran sol·licitar la subvenció les persones titulars de família monoparental que constin 
com a propietàries, copropietàries o usufructuàries dels béns immobles corresponents 
al seu domicili habitual. 
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5.- Conceptes 
A l'efecte de l'atorgament de la subvenció, s’entendrà: 
 Família monoparental: el concepte que sigui d’aplicació de conformitat amb la 

normativa vigent en la data de la convocatòria de la subvenció. 
 Titular de família monoparental: la persona titular de la unitat familiar a la qual s’ha 

reconegut la condició de família monoparental. 
 Domicili habitual: aquell en el qual estigui empadronada la persona beneficiària en 

el moment de meritar-se la quota subvencionada. 
 
6.- Condicions i requisits 
Ésser titular del carnet de família monoparental, segons normativa vigent en la data de 
meritació de la quota subvencionada de l’impost sobre béns immobles, és a dir, a 1 de 
gener de 2017. 
 
Estar empadronat/da l’habitatge per al qual es sol·licita la subvenció i al municipi amb 
una antiguitat mínima de dos anys consecutius, a comptar de la data d’aprovació 
d’aquestes bases. 
 
Ésser subjecte passiu de l’Impost sobre Béns Immobles pel seu habitatge habitual a 
data 1 de gener de 2015. 
 
Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament i resta 
d'administracions i amb la Seguretat Social. 
 
7.- Quantia de la subvenció 
L'import de la subvenció es determinarà prenent com a referència la quota liquida de 
l'impost sobre béns immobles de l'habitatge habitual, corresponent a l'exercici en que 
es publica la convocatòria, segons estableix per als titulars de família nombrosa 
l’ordenança fiscal reguladora d'aquest impost. 
 
La quantia de la subvenció serà com a màxim del 40% del rebut de l’IBI 2017 sempre 
que l'immoble de què es tracti tingui un valor cadastral inferior a 60.000 euros i 
constitueixi l'habitatge habitual de la família. 
 
No es podran concedir subvencions per sobre del crèdit disponible. 
 
Aquest import es podrà veure disminuït en el supòsit que a causa del nombre de 
sol·licituds presentades se superi la quantia prevista a la partida pressupostària 
aprovada per a aquesta subvenció. Donat el cas, s’haurà d’establir un prorrateig de les 
ajudes entre totes les persones beneficiàries d’aquesta subvenció. 
 
La sol·licitud de subvenció de família monoparental serà incompatible amb qualsevol 
altra bonificació de l’ordenança fiscal núm. 1. 
 
8.-Sol·licituds i termini 
El procediment es tramitarà mitjançant convocatòria pública que s’ajustarà a allò que 
disposen aquestes bases. 
Les sol·licituds s’hauran de presentar, mitjançant model d’instància normalitzat, dins el 
termini establert a la convocatòria pública. 
En les sol·licituds haurà de constar: 

a) Nom, cognoms i NIF de la persona sol·licitant. 
b) Petició concreta de la subvenció. 
c) Fotocòpia del títol de família monoparental. 
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d) Fotocòpia de la resolució acreditativa del reconeixement legal de la discapacitat, 
en cas que hi hagi membres de la família monoparental amb discapacitat o de la 
targeta acreditativa de la discapacitat. 
e) Declaració responsable de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb 
l’Ajuntament i la resta d’administracions, així com amb la Seguretat Social. 
f) Sol·licitud de transferència bancària per al pagament de la subvenció degudament 
emplenada i signada per la persona interessada o per la seva persona representant, 
segons model establert a tal efecte. 
h) Data i signatura de la persona sol·licitant. 

 
En el cas de llogaters del seu domicili habitual als quals el propietari repercuteix en la 
renda del lloguer l'impost sobre béns immobles, la còpia del contracte de lloguer de 
l'habitatge habitual vigent a 1 de gener, data de meritació de la quota subvencionada, i 
la còpia dels rebuts de l'any fins al mes anterior a la data de publicació de la 
convocatòria on consti expressament la repercussió de l'impost. Si s'ha produït canvi 
de domicili durant l'exercici, còpia del nou contracte i còpia dels rebuts amb la 
repercussió de l'impost. 
 
La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació plena de les bases reguladores de 
la subvenció. 
 
El pagament de la subvenció s’efectuarà, mitjançant transferència bancària, en el 
compte de l’entitat bancària indicat per la persona beneficiària, una vegada comprovat 
que s’ha efectuat el pagament del rebut objecte de la subvenció.  
 
9.- Resolució de les sol·licituds 
L'atorgament es resoldrà per la Junta de Govern Local, a proposta de la comissió de 
valoració formada per l'alcaldessa, la regidora de Serveis Socials, i la treballadora 
social. 
 
Efectuada la valoració per la comissió abans esmentada, s’elevarà la proposta a l’òrgan 
competent per resoldre per raó de la quantia, d’acord amb el que estableixen les Bases 
d’execució del pressupost vigent. 
 
El termini màxim per a la resolució serà de tres mesos des de la presentació de la 
sol·licitud. 
 
La resolució de l’atorgament posarà fi a la via administrativa, contra la qual les persones 
interessades podran interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició en el 
termini d’un mes, o bé recurs contenciós administratiu, o qualsevol altre recurs que 
considerin convenient per a la defensa dels seus interessos. 
 
Transcorregut el termini fixat sense que s’hagi notificat una resolució expressa, 
s’entendrà desestimada la sol·licitud d’atorgament de la subvenció. 
 
10.-Incompatibilitats 
Aquesta subvenció no serà acumulable amb la bonificació o subvenció pel concepte de 
família nombrosa de l’impost sobre béns immobles, ni amb altres subvencions que, 
sobre la quota d’aquest impost, es puguin reconèixer. 
 
11.- Crèdit pressupostari 
Aquesta subvenció anirà a càrrec de l’aplicació pressupostària que s’habiliti als efectes 
escaients i quedarà condicionada a l’habilitació de crèdit suficient i adequat al 
pressupost municipal vigent en funció de la dotació. 
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12.- Justificació i pagament 
L'Ajuntament verificarà el pagament de l'Impost sobre Béns Immobles de l'exercici de 
la convocatòria, mitjançant certificat de l'ORGT. 
 
Es procedirà al pagament mitjançant transferència bancària al compte indicat pel 
beneficiari en el model normalitzat. 
 
13.- Regim sancionador 
Els beneficiaris restaran sotmesos a les responsabilitats i al regim sancionador que 
estableix la normativa aplicable en matèria de subvencions, la Llei general 
pressupostària i la Llei general tributària. 
 
L’Ajuntament iniciarà un procediment de reintegrament de la subvenció concedida i 
abonada indegudament de conformitat amb la legislació vigent. 
 
14.- Normativa aplicable 
En tot allò no previst en aquestes bases s’estarà al que disposen la normativa municipal 
general reguladora de les subvencions; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament 
de la Llei general de subvencions i altra normativa concordant. 
 
Segon.- Condicionar l'aprovació d'aquestes bases a la ratificació del Ple de 
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac. 

 
INTERVENCIONS 
 
Regidora Laura Aloy (ERC-AM): 
En aquest punt quan ja estàvem a l’oposició havíem demanat simplement que la llei sí 
que contempla aquest tipus de bonificacions o reduccions en famílies nombroses però 
amb lo que són les famílies monoparentals doncs no ho fa. I per tant ara des de govern 
hem decidit doncs crear nosaltres unes bases per tal de que aquest tipus d’unitats familiars 
també es puguin beneficiar d’aquests beneficis. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Doncs aprovem aquestes bases? Estem tots d’acord. Queden aprovades. 
 
VOTACIONS 
S’aprova per unanimitat dels assistents, 4 vots a favor de ERC-AM i 2 vots a favor de 
PSC-CP, amb l’absència del grup municipal del CDC.   
 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Passem a la segona part que seria la part de control on hi haurien per començar les 
mocions que quedaran totes a sobra la taula pel proper Ple. 
 
 

II- PART DE CONTROL 

 
18. Moció CDC – Renovació Acord adhesió a l’AMI  (R.E. 3322 - 26/9/16) 

 
VOTACIONS 
S’acorda per unanimitat dels assistents, 4 vots a favor de ERC-AM i 2 vots a favor de 
PSC-CP, deixar el punt sobra la taula. 
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19. Moció CDC – Reprovació de l’Alcaldessa i el Regidor d’Urbanisme (R.E. 3687 
– 27/10/16) 

 
VOTACIONS 
S’acorda per unanimitat dels assistents, 4 vots a favor de ERC-AM i 2 vots a favor de 
PSC-CP, deixar el punt sobra la taula. 

 
20. Moció ERC-AM – Suport al Referèndum i al Procés Constituent (R.E. 3746 – 

02/11/16) 
VOTACIONS 
S’acorda per unanimitat dels assistents, 4 vots a favor de ERC-AM i 2 vots a favor de 
PSC-CP, deixar el punt sobra la taula. 
 

21. Moció PSC-CP – Consorci Sanitari del Maresme (R.E. 3709 - 31/10/16) 
 
VOTACIONS 
S’acorda per unanimitat dels assistents, 4 vots a favor de ERC-AM i 2 vots a favor de 
PSC-CP, deixar el punt sobra la taula. 
 

22. Moció PSC-CP – Defensa Prescripció Infermera (R.E. 3741 – 02/11/16) 
 
VOTACIONS 
S’acorda per unanimitat dels assistents, 4 vots a favor de ERC-AM i 2 vots a favor de 
PSC-CP, deixar el punt sobra la taula. 
 
23.  DONAR COMPTE DELS DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA DES DEL NÚMERO 
361 AL 508  DEL 2016  

 

361 19/07/2016 URBANISME INFORME URBANÍSTIC CARRER PAU 
CASALS 1, 3º 2a 

362 19/07/2016 CULTURA ESMENA DECRET 336/2016 

363 20/07/2016 SALUT APROVACIÓ CLAUSULA ADDICIONAL 
SEGONA CONVENI CONSULTORI MÈDIC 
MUNICIPAL 

364 20/07/2016 POLICIA ACORD INCOACIÓ 

365 20/07/2016 POLICIA ACORD INCOACIÓ 

366 20/07/2016 RRHH RESOLUCIÓ AL.LEGACIONS I APROV. LLISTA 
BIDELL 

367 20/07/2016 PADRÓ 
MUNICIPAL 

BAIXA D'OFICI D'HABITANTS - PER 
INSCRIPCIÓ INDEGUDA 

368 20/07/2016 POLICIA RESOLUCIÓ RECURS DE REPOSICIÓ  

369 20/07/2016 POLICIA RESOLUCIÓ ESCRIT D'AL.LEGACIONS 



 

42 
 

370 21/07/2016 POLICIA RESOLUCIÓ ESCRIT D'AL.LEGACIONS 

371 21/07/2016 POLICIA RESOLUCIÓ ESCRIT D'AL.LEGACIONS 

372 21/07/2016 POLICIA RESOLUCIÓ ESCRIT D'AL.LEGACIONS 

373 21/07/2016 POLICIA IDENTIFICACIÓ CONDUCTOR 

374 21/07/2016 POLICIA IDENTIFICACIÓ CONDUCTOR 

375 21/07/2016 POLICIA RESOLUCIÓ ESCRIT D'AL.LEGACIONS 

376 21/07/2016 POLICIA RESOLUCIÓ ESCRIT D'AL.LEGACIONS 

377 21/07/2016 RRHH ADMESOS I EXCLOSOS BRIGADA 

378 21/07/2016 SECRETARIA MODIFICACIÓ DECRET 358 

379 25/07/2016 URBANISME LLICÈNCIA URBANÍSTICA  

380 25/07/2016 RRHH NOMENTAMENT INTERÍ AUX.ADM. 

381 25/07/2016 POLICIA ACORD INCOACIÓ 

382 25/07/2016 RRHH CREACIÓ BORSA TREBALL BIDELL 

383 25/07/2016 RRHH CONTRACTACIÓ BIDELL 

384 25/07/2016 RRHH JUBILACIÓ AUX.ADM. 

385 26/07/2016 CULTURA CONVENI CESSIO D'ESPAI FABRIQUETA A 
GUILLERMO MARTÍ PER EXPOSICIÓ 

386 26/07/2016 PADRÓ 
MUNICIPAL 

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

387 26/07/2016 RRHH RESOLUCIÓ AL.LEGACIONS I APROV. 
ADMESOS I EXCLOSOS OPERARI BRIGADA 

388 26/07/2016 URBANISME INFORME URBANÍSTIC CARRER LA RIERA 11 

389 27/07/2016 SERVEIS 
URBANS 

SUBMINISTRAMENT AIGUA 

390 27/07/2016 SERVEIS 
URBANS 

ASSEGURANÇA ORQUESTRES FESTA 
MAJOR 

391 27/07/2016 URBANISME DEIXAR CONSTÀNCIA LIQUIDACIÓ 

392 27/07/2016 SERVEIS 
URBANS 

REQUERIMENT ALS CONCESSIONARIS DELS 
MÒDULS DEL PARC EL MANTENIMENT DELS 
LAVABOS PÚBLICS.  

393 27/07/2016 PADRÓ 
MUNICIPAL 

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

394 27/07/2016 ESPORTS HORARIS PISTA PAVELLÓ MUNICIPAL - 
TEMPORADA 2016 / 2017 
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395 27/07/2016 URBANISME MODIFICACIÓ LIQUIDACIÓ EXP. OBRES DE 
PARTICULARS 716/2015 

396 27/07/2016 URBANISME MODIFICACIÓ LIQUIDACIÓ EXP. 807/2015 

397 28/07/2016 CULTURA ENCÀRREC DE SERVEIS PREVENTIUS 
FESTA MAJOR 2016  

398 28/07/2016 RRHH ADDENDA DECRET 387 

399 28/07/2016 RRHH APROVACIÓ BORSA DE TREBALL OPERARI 
BRIGADA 

400 28/07/2016 MEDI 
AMBIENT 

ORDRE EXECUCIÓ TORREVELLA, 28 

401 28/07/2016 RRHH CONTRACTACIÓ D'URGÈNCIA OPERARI DE 
BRIGADA 

402 28/07/2016 ESPORTS RSV PUNTUAL PISTA PAVELLÓ MUNICIPAL 
AGOST & SETEMBRE 

403 29/07/2016 RRHH RECTIFICACIÓ D.A. 399/2016 

404 29/07/2016 SECRETARIA CONTRACTACIÓ SERVEI AJUDA A DOMICILI - 
ASISTED, SL 

405 29/07/2016 URBANISME Torneig Beach Tennis dia 20/08/2016 

406 29/07/2016 SECRETARIA INICI EXP. SANCIONADOR MÒDUL 4 PLATJA 

407 29/07/2016 SECRETARIA DELEGACIÓ D'ALCALDIA PER ABSÈNCIA DEL 
MUNICIPI 

408 01/08/2016 JOVENTUT AJUTS D'APRENENTATGE JOVES "FENT 
CAMINS" - JULIOL 2016 

409 01/08/2016 RRHH DESESTIMAR RECURS DE REPOSICIÓ 

410 02/08/2016 POLICIA ACORD INCOACIÓ 

411 02/08/2016 POLICIA IDENTIFICACIÓ CONDUCTOR 

412 02/08/2016 URBANISME INFORME TÈCNIC URBANÍSTIC C MAJOR, 40 

413 02/08/2016 URBANISME INFORME TÈCNIC URBANÍSTIC C MAJOR, 40 

414 02/08/2016 SERVEIS 
URBANS 

SUBMINISTRAMENT AIGUA 

415 10/08/2016 RRHH DESESTIMAR RECURS DE REPOSICIÓ 

416 10/08/2016 POLICIA ACORD INCOACIÓ 

417 12/08/2016 URBANISME SUBMINISTRAMENT AIGUA 

418 16/08/2016 JOVENTUT INSCRIPCIÓ EQUIP JUVENIL "TEAM JOVE" AL 
TORNEIG F.S. FESTA MAJOR 2016 
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419 19/08/2016 ESPORTS RESERVA PISTA PAVELLÓ 22/08/2016 16H 
18H  

420 19/08/2016 INTERVENCI
O 

APROVACIO RELACIO D'OBIGACIONS O-16-
30 

421 19/08/2016 INTERVENCI
O 

APROVACIO RELACIO D'OBLIGACIONS O-16-
31 

422 19/08/2016 URBANISME RECURS COSTES 

423 22/08/2016 ESPORTS ANUL.LAR RESERVA PISTA PAVELLÓ 
22/08/2016 16H 18H  

424 22/08/2016 INTERVENCI
O 

APROVACIO RELACIO D'OBLIGACIONS O-16-
32 

425 22/08/2016 RRHH CONTRACTACIÓ PEÓ PLA OCUPACIÓ "FENT 
CAMINS" 

426 24/08/2016 ESPORTS RSV PUNTUAL PISTA PAVELLÓ MUNICIPAL 
SETEMBRE 

427 25/08/2016   RESERVA ESTACIONAMENT VIA PÚBLICA 

428 26/08/2016 EDIFICIS 
MUNICIPALS 

APROVACIO PRESSUPOST ( 3000 € APROX) 
PER LA NETEJA A FONS DEL CEIP 

429 26/08/2016 VIA PUBLICA APROVACIO PRESSUPOST (1000 € aprox ) 
PER TRACTAMENT ARBRAT VIAL 

430 29/08/2016 ESPORTS RSV PUNTUAL PISTA PAVELLÓ MUNICIPAL 
30&31 AGOST 

431 29/08/2016 SERVEIS 
PERSONALS 

RESERVA PUNTUAL SALA DE LA 
FABRIQUETA 06/08/2016  

432 29/08/2016 SERVEIS 
PERSONALS 

RESERVA PUNTUAL SALA CULTURAL 
24/09/2016 

433 29/08/2016 SERVEIS 
PERSONALS 

RESERVA PUNTUAL SALA CULTURAL 
27/09/2016 

434 31/08/2016 SECRETARIA CONVOCATÒRIA JGL 05/09/2016 

435 01/09/2016 RRHH JUBILACIÓ AUX. ADMINISTRATIVA 

436 01/09/2016 INTERVENCI
O 

APROVACIO RELACIO D'OBLIGACIONS O-16-
33 

437 01/09/2016 INTERVENCI
O 

APROVACIO RELACIO D'OBLIGACIONS O-16-
34 

438 01/09/2016 RRHH RETENCIÓ SOU 

439 01/09/2016 RRHH AUTORITZACIÓ COMISSIÓ SERVEIS POLICIA 
LOCAL-L.M.M.G 
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440 01/09/2016 RRHH PRÒRROGA NOMENAMENT INTERÍ POLICIA 
LOCAL 

441 01/09/2016 SECRETARIA INICI EXP. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 
I NOMENAMENT ÒRGAN INSTRUCTOR 

442 02/09/2016 INTERVENCI
O 

APROVACIO RELACIO D'OBLIGACIONS O-16-
35 

443 03/09/2016 ESPORTS RESERVA PAVELLÓ 03,09,2016 - 13H A 14H 

444 05/09/2016 POLICIA ACORD INCOACIÓ 

445 05/09/2016 POLICIA ACORD INCOACIÓ 

446 05/09/2016 POLICIA ACORD INCOACIÓ 

447 05/09/2016 POLICIA ACORD INCOACIÓ 

448 05/09/2016 JOVENTUT AJUTS D'APRENENTATGE JOVES "FENT 
CAMINS" - AGOST 2016 

449 05/09/2016 SERVEIS 
SOCIALS 

CONVENI ADHESIÓ PER CANCEL·LACIO 
DEUTES SUBMINISTRAMENTS BÀSICS 2015 

450 07/09/2016 SUBVENCIO
NS 

SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ LÍNIA DE 
REPARACIONS, MANTENIMENT I 
CONSERVACIÓ DEL PLA ÚNIC D'OBRES I 
SERVEIS DE CATALUNYA 

451 12/09/2016 SSTT PRESSUPOST TREBALLS XARXA 
CLAVEGUERAM 

452 12/09/2016 RRHH AUGMENT DEDICACIÓ HORÀRIA 

453 13/09/2016 TRESORERI
A 

APROVAR COM A CRÈDIT INCOBRABLE I 
DONAR DE BAIXA EN COMPTES 

454 13/09/2016 URBANISME ESMENA DECRET 422 

455 13/09/2016 SECRETARIA ORDRE D'EXECUCIÓ HOTEL COLON 

456 14/09/2016 RRHH AUTORITZACIÓ EXCEDÈNCIA PER CURA DE 
FAMILIAR 

457 14/09/2016 SECRETARIA CONVOCATÒRIA JGL 19/09/2016 

458 15/09/2016 RRHH AUTORITZACIÓ REDUCCIÓ JORNADA PER 
PATERNITAT 

459 15/09/2016 CULTURA SUBVENCIÓ CLUB PETANCA CALDES 
D'ESTRAC - ARRANJAMENTS LOCAL 
ENTITAT 

460 15/09/2016 RRHH AUTORITZACIÓ COMISSIÓ SERVEIS 

461 15/09/2016 INTERVENCI
O 

APROVACIO RELACIO OBLIGACIONS O-16-36 
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462 15/09/2016 INTERVENCI
O 

APROVACIO RELACIO OBLIGACIONS O-16-37 

463 16/09/2016 ESPORTS RESERVA PUNTUAL PAVELLÓ MUNICIPAL - 
17.09.2016 DE 16H A 18H 

464 19/09/2016 POLICIA ACORD INCOACIÓ 

465 19/09/2016 POLICIA ACORD INCOACIÓ 

466 19/09/2016 SECRETARIA ESMENA OMISSIÓ DECRET 457 
CONVOCATÒRIA JGL 

467 19/09/2016 RRHH APROVACIÓ BESTRETA 

468 19/09/2016 RRHH NOMENAMENT INTERÍ AUX. ADM. 

469 20/09/2016   Pendent tramitació resolució SSTT 

470 21/09/2016 RRHH PRÒRROGA CONTRACTE OPERARI NETEJA 

471 22/09/2016 JOVENTUT/ 
OCUPACIÓ 

2ºBESTRETA COMPRES  MATERIAL  

472 22/09/2016 SECRETARIA DECRET DE REVERSIÓ HOTEL COLON - 
STELGROC 

473 22/09/2016 PADRÓ 
MUNICIPAL 

BAIXA OFICI MASSIVA HABITANTS 
DEFINITIVA 

474 22/09/2016 CULTURA BESTRETA COMISSÓ DE FESTES 
NADALENQUES 

475 23/09/2016 SECRETARIA ESTABLIR QUE S'HA EFECTUAT A FAVOR DE 
L'AJUNTAMENT LA REVERCIÓ D'OBRES, 
BÉNS I INSTAL·LACIONS BALNEARI 

476 26/09/2016 RRHH APROVACIÓ JUBILACIÓ 

477 26/09/2016 SECRETARIA DELEGACIÓ D'ALCALDIA PER ABSÈNCIA DEL 
MUNICIPI 

478 26/09/2016 RRHH BESTRETA 

479 26/09/2016 RRHH PRÒRROGA NOMENAMENT AGENT POLICIA 

480 26/09/2016 RRHH PRÒRROGA NOMENAMENT AGENT POLICIA 

481 26/09/2016 RRHH PRÒRROGA NOMENAMENT AGENT POLICIA 

482 26/09/2016 ESPORTS BESTRETA REPRESENTACIÓ E IMATGE 
INSTITUCIONAL - MUNDIAL DE PATINATGE 
ARTÍSTIC 

483 27/09/2016 POLICIA ACORD INCOACIÓ 

484 27/09/2016 POLICIA ACORD INCOACIÓ 

485 27/09/2016 POLICIA RESOLUCIÓ AL.LEGACIONS 
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486 27/09/2016 POLICIA IDENTIFICACIÓ CONDUCTOR 

487 27/09/2016 POLICIA IDENTIFICACIÓ CONDUCTOR 

488 27/09/2016 INTERVENCI
O 

APROVACIO RELACIO D'OGLIGACIONS O-16-
38 

489 27/09/2016 INTERVENCI
O 

APROVACIO RELACIO D'OBLIGACIONS O-16-
39 

490 28/09/2016 SECRETARIA CONVOCATÒRIA JGL 03/10/2016 

491 30/09/2016 RRHH RESPOSTA RECURS 

492 30/09/2016 SECRETARIA CONVOCATÒRIA CGPTO 

493 30/09/2016 JOVENTUT/ 
OCUPACIÓ 

AJUT D'APRENENTATGE JOVES "FENT 
CAMINS" - SETEMBRE 2016 CRISTIAN 
CERQUEDA 

494 30/09/2016 SECRETARIA MODIFICICACIÓ CONVOCATÒRIA JGL 
03/10/2016 

495 06/10/2016 URBANISME CERTIFICAT NOMBRE DE VIVENDES 

496 10/10/2016 SECRETARIA UNIÓ CIVIL - DE LOS SANTOS / HO 

497 11/10/2016 RRHH AUTORITZACIO BESTRETA 

498 13/10/2016 POLICIA ACORD INCOACIÓ 

499 13/10/2016 POLICIA ACORD INCOACIÓ 

500 13/10/2016 POLICIA INCOACIÓ PER MANCA IDENTIFICACIÓ 
CONDUCTOR 

501 13/10/2016 POLICIA RESOLUCIÓ AL:LEGACIONS 

502 13/10/2016 POLICIA RESOLUCIÓ AL.LEGACIONS 

503 13/10/2016 POLICIA RESOLUCIÓ AL.LEGACIONS 

504 13/10/2016 POLICIA IDENTIFICACIÓ CONDUCTOR 

505 13/10/2016 INTERVENCI
Ó 

APROVACIÓ RELACIÓ D'OBLIGACIONS O-16-
40 

506 13/10/2016 INTERVENCI
Ó 

APROVACIÓ RELACIÓ D'OBLIGACIONS O-16-
41 

507 13/10/2016 SECRETARIA CONVOCATÒRIA JGL 17/10/2016 

508 19/10/2016 SECRETARIA CONVOCATÒRIA COMISSIÓ INFORMATIVA 
DE PLE ORDINARI  
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Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Doncs en aquest punt, nosaltres els tenim clar. Com que no tenim oposició.... però també 
els tenen perquè el decrets si que els tenen tots al dia i se’ls hi envia. 
 
Els assistents es donen per assabentats amb l’absència del grup municipal del CDC.   
 
 
24. Donar compte de les Actes de les juntes de Govern Local 

 
Vist l’ esborrany de l’ acta de la Junta de Govern Local que ha estat distribuïda juntament 
amb la convocatòria i l’ordre del dia, sense necessitat de ser llegida en donar-se el 
supòsit previst en l'art.110.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya: 

 
Acta de la Junta de Govern Local del 19 de setembre de 2016 

Els assistents es donen per assabentats amb l’absència del grup municipal del CDC.   
 

INTERVENCIONS 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM) 
Aquí estem una mica en el mateix que el punt anterior.(49:20) i si us sembla ja doncs 
passaríem al punt 25 que és el de precs i preguntes, vosaltres direu... 
 
25. Precs i Preguntes 

 
No n’hi ha. 
 

I no havent més assumptes per tractar i complint l’objecte de l’acte, Alcaldessa, Rosa 
Pou Baró, aixeca la sessió essent les 20,20 hores, de la qual, com a Secretària, en dono 
fe. 
 

Caldes d’Estrac a 30 de gener de 2017 
 

 
Vist i Plau 
 
Alcaldessa - Presidenta                                                        Secretaria – Interventora 
Signat: Rosa Pou Baró                                                    Signat: Montserrat Baulas 
Bordes 
 

DILIGÈNCIA 
Diligència per a fer constar que aquesta acta he estat aprovada per unanimitat en el 
Ple Ordinari del 27 de març de 2017 
 
La Secretària – Interventora 
Montserrat Baulas Bordes 

Caldes d’Estrac a 31 de març de 2017 
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