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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 2017 – acta intervencions del 
públic 

Identificació de la sessió  
Núm.: 10 
Caràcter: ordinari 
Data: 7 de Novembre de 2017 
Inici:  20.20 h.  
Lloc: Sala Cultural de la Casa Consistorial de Caldes d’Estrac  
 
Assistents: 
 
Rosa Pou Baró (ERC-AM) 
Òscar Baró Clariana (ERC-AM) 
Laura Aloy López (ERC-AM) 
David Salvà Comas (ERC-AM) 
Joan Baró Viaplana (PSC-CP) 
Miquel González Monforte (PSC-CP) 
Joaquim Arnó Porras, Alcalde (CIU) 
Elisabeth Segura Gubern (CIU) 
Àngel Rusiñol Esteban (CIU) 
Marcos Blázquez Garcia (CIU) 
Martí Daban Canaleta (CDC) 
 
Secretària: 
 
Montserrat Baulas Bordes 
 
PRECS I PREGUNTES 

La intervenció del públic comença a mitja frase perquè no té micròfon. 
 
Ciutadana: ................................. tenien que tancar molt d’hora perquè feia fred i... clar 
la gent, Bueno.... ara que tenen aquells tancaments i que ho poden tancar i tot, tanquen 
abans que quan no hi havia això, aquest tancament. 
No podríeu fer algo perquè el parque no es vegi tant desangelat? Es que vas al parque 
i fa pena. Tu vas passejant i passes per allà i sembla que estiguis en un altre espai, en 
un altre lloc. I trobo que ja que tenen un local, que tinguin també unes obligacions. Dic 
jo eh?! 
 
Regidor Joan Baró (PSC-PC): 
Bé, en quan a l’horari, dir-te Lourdes que la ordenança és la que tenim i en principi la 
fem complir amb els horaris que estan marcats. De fet totes les concessions que hi ha 
en el parc tenen la obligació d’obrir tots els caps de setmana, de l’estiu a l’hivern varia 
però l’horari és el mateix que hi ha hagut sempre. Una altra cosa és que ells per pròpia 
actuació vulguin tancar abans però els horaris estan marcats per llei. O sigui que en 
aquest cas l’Ajuntament té l’ordenança correcta amb els horaris. 
 
 
 



 

2 
 

Ciutadana: 
No, lo que vull dir és que no cal que estigui obert cada dia però hi ha uns caps de 
setmana, hi ha uns xiringuitos.... que són malaguanyats no?.... que dius: jolin! No es 
poden obrir? 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
Perdona eh?, una cosa és els que estan tancats, que ara en Miquel si un cas ens ho pot 
ampliar més la situació de cada..... però en quan a normativa d’ordenances està molt 
clar. Vull dir, la gent que té concessió sap quan ha d’obrir i els dies que ha de tancar. I 
està classificat amb l’ordenança. O sigui, una de les coses que hem anomenat abans 
que és la concessió aquesta del Frankfurt que està tancat, un dels punts és perquè hi 
havia setmanes senceres a l’estiu que tancava. Llevorens això per llei i per ordenança 
no ho pot fer-ho. I si ho fa, evidentment acreditant el per què ho ha de fer, ho ha de 
comunicar a l’Ajuntament i l’Ajuntament és qui li ha de donar el permís per tancar. Però 
està regulat per ordenança.(53:11).  
Si un cas en Miquel us ho ampliarà 
 
Regidor Miquel González (PSC-CP): 
Si, una cosa és l’ordre, una cosa és cobrar però una altra cosa és quin projecte té aquest 
equip de govern per aquells mòduls. Jo et puc parlar de lo que estem treballant pel futur 
dels mòduls. Ens hem trobat... ens vam trobar mòduls tancats, mòduls que no pagaven, 
un bar que estava totalment destrossat.... això ens lo que ens vam trobar com  nou equip 
de govern. 
El primer pas és ordenar com està la situació, i ens ha passat que em sembla que hem 
cobrat amb aquest període de temps, em sembla, uns 23.000€ de deutes. Això és 
aquest ordre de pagaments més tenim el compromís de seguir pagant de diferents 
concessionaris. 
Quin és el projecte que tenim? Primer diversificar el producte. No pot ser que hi hagin 
dos frankfurts, un ... dos pizzeries i una altra pizzeria perquè .... quan per exemple va 
entrar el nou restaurant, el nou que es muntarà, li vam aconsellar que no muntés pizzeria 
perquè volíem que encara que fes cuina italiana, volíem que hi hagués un altra tipus 
d’oferta per poder diversificar i poder donar-li vida al parque. 
El que passa que tot té un procés legal i nosaltres pensem que a partir de Setmana 
Santa que nosaltres puguem treure aquest Frankfurt i donar-li la vida al bar perquè 
també han de fer una inversió molt potent. A partir de Setmana Santa es podrà veure 
una mica més de moviment que no a l’hivern que serà bastant fosc.  
Però serà més o menys el que ens hem trobat. Sí que tenim un projecte a curt plaç que 
és posar-li ordre a tot això, però a mig plaç és diversificar i donar-li vida a cada parada i 
sobretot això, que no hi hagin repeticions de serveis. 
Una de les coses que quan parlem amb els concessionaris del parc, clar, nosaltres farem 
inversió per poder allargar l’estacionalitat però també demanarem la contra prestació de 
que ells, doncs, obrin tots els caps de setmana i tot això. 
Però en fi, ara també són negocis privats, i si el cap de setmana jo baixo amb un nen i 
mengem dos frankfurts, clar, allò no s’aguanta i tampoc tenim la força, entre cometes 
“moral” de dir-li: obre un diumenge. 
Ciutadana: ......................  no té el micròfon, no se sent bé per poder transcriure-la. 
 
Regidor Miquel González (PSC-CP): 
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Quan parlem del mòdul 9 per exemple, aquest que recuperem i tot això, ja posarem en 
el plec de clàusules que hi hagi un espai tancat on a l’hivern ells puguin desenvolupar 
el negoci perquè clar, és molt complicat estar a la intempèrie el més de febrer. Però en 
canvi ja que estan tots els demés més o menys tancats, doncs aleshores se’ls hi 
demanarà fer.... eh?  
 
Ciutadana: ......................  no té el micròfon, no se sent bé per poder transcriure-la. 
 
Regidor Miquel González (PSC-CP): 
Home, treballem per poder. 
 
Ciutadana:  
No, si no ho dic per tu, no. 
 
Regidor Miquel González (PSC-CP): 
No, no, no. home jo tot lo que és el tema de la gestió dels mòduls d’allà baix, jo crec que 
amb el temps que hem tingut, hem aclarit la situació. No sabíem mai el deute d’on venia. 
Sempre es parlava de l’Hotel Colón però hi ha deute de moltes concessions ens aquest 
Ajuntament, i per tant hem posat el primer peu i ara ha d’anar el segon. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
De fet..... 
 
Regidor Miquel González (PSC-CP): 
El que sí que és veritat és que aquest mòdul, d’aquest estiu, aquest de l’italià aquest, 
entre cometes, té intenció d’obrir tot l’any. 
També ha d’haver algú que faci el pas aquest, perquè el Piccoloso va començar.... a 
veure, aquí tots som del poble. El dijous a la nit qui baixarà a fer una pizza al parque? 
No baixa ni el “Tato”. Això és la realitat. 
Però si que començarà, que si hi ha un que comença els caps de setmana, animarà als 
demés a poder-ho tirar endavant. Més o més la situació de projecte que estem treballant 
és aquest. (57:25) 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
En Joan havia aixecat la ma. 
 
 
 
 
Ciutadà: 
Allò que havies comentat abans sobre la sentència de l’orquestra aquesta de Girona, 
que m’ha semblat que ho comentaves així una mica alegrement el fet de que 
l’Ajuntament tingui que pagar més. 
 
Alcaldessa Rosa Pou(ERC-AM): 
Home, alegrement no.  
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Regidora Laura Aloy (ERC-AM): 
Alegrement.... 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
ho dic per no plorar Joan. 
 
Ciutadà: 
M’ha semblat que no hi donaves.... o sigui m’ha semblat una cosa com un fet consumat. 
No alegrement, no. No és aquesta l’expressió. No ho acabo d’entendre això jo. 
O sigui que es pren la decisió de no pagar a l’orquestra, però després es va a un judici 
i l’Ajuntament perd. Llavorens, ...viam, en principi penso jo que s’haguera hagut de tenir 
una visió una mica més seria del que representava el fet aquest de deixar de pagar. 
Perquè, si... quins criteris es varen seguir per deixar de pagar? Jo crec que alegrement 
el que no es pot fer es, es dir, pues mira com que no m’ha agradat l’orquestra o lo que 
sigui pues deixo de pagar i aleshores ja en parlarem més endavant. 
I ara resulta que l’Ajuntament ha de pagar tot el paquet que deuen ser les costes judicials 
a més a més dels honoraris de l’orquestra, no? 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERc-AM): 
Si. És que Joan.... 
 
Ciutadà: 
No ho acabo d’entendre això jo. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERc-AM): 
Jo estic absolutament..... 
 
Ciutadà: 
Ho trobo surrealista 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
I estic d’acord amb tu eh?! Jo ric per no plorar eh?!. Estem aquí des de les vuit del 
dematí i ens han passat....... no, no, és que és veritat vull dir. Això és una cosa heretada 
com totes, eh?! Això és algo... no és de la nostra era, és de l’antic govern eh?! Que no 
van pagar l’orquestra. 
 
Ciutadà: 
Ja ho sé això jo. 
 
Alcaldessa Rosa Pou(ERC-AM): 
I la sentència és ferma. Vull dir, ja no es pot recórrer ni es pot fer res. 
Em lloc d’haver.... és lo que et deia, que nosaltres som partidaris de negociar. Sempre 
intentem el diàleg amb tothom. Llavors, si amb ells se’ls hi hagués parlat. S’hagués 
parlat amb Músics de Girona que són els que els representen i a través de l’entitat que 
facturen que fa com una mica de..... 
 
Ciutadà: 
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No Rosa, jo lo que vull dir és que aquest fet a les arques municipals li suposa una 
despesa de tres o quatre mil euros. Això vull dir. Jo no sé si això.... 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Quatre mil més. Si, si. 
 
Ciutadà: 
Això per mi és negligència o falta de... hi ha algo, algun argument que es pugui justificar 
això perquè sinó, l’Ajuntament suposo que és una entitat sèria perquè sinó.... una mica 
la idea era aquesta. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Home. Si, és una mica lo que l’Oscar us explicava en una de les modificacions de crèdit 
crec que era en el 5 no?(1:00), que hi havia.... que tot són aixins sentències perdudes, 
avals que es van gastar..... 
 
Ciutadà: 
Això se’n diu mala gestió. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Val. Llàstima que avui no ho podem dir. Avui jo venia a defensar que a mi m’acusen de 
malversació amb nou mesos, val? I amb aquest mesos.... si, si.i espero que m’acusin 
en el proper Ple perquè tot lo que m’he estat currant aquest cap de setmana els hi vull 
dir perquè ho vull dir davant vostre perquè sinó me’n hagués pogut anar a passejar el 
gos. 
Llavors hi ha molt......en que ens estem trobant amb això contínuament, ens hi trobem 
com a sorpresa saps? Perquè com que no se’ns ha fet un traspàs. Si que hi ha algunes 
sentències que les teníem clares però n’hi ha d’altres que no, i ens van apareixent. 
 
Regidora Laura Aloy (ERC-AM): 
Com bolets. 
 
Alcaldessa Ros Pou (ERC-AM): 
No, no vull dir i que tens tota la raó. Vull dir que..... 
 
Ciutadà: 
D’acord, d’acord. Aviam. Un altre tema només. Més que res perquè jo aquests dies jo 
no tenia cotxe i he hagut de baixar per les escales del fondo, per una sèrie de raons. 
Llavors, Bueno, a part de que vaig trepitjar un parell de cagarades de gos, a més a més 
em vaig trobar amb gent... amb nanos allà fumant porros.  
A les escales del fongo, jo ja sé que allà es va urbanitzar la carretera...bueno urbanitzar, 
es va fer lu que es va fer a la carretera etcètera però aquestes escales del fondo és un 
problema molt greu de falta de llum eh? 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Si. 
 
Ciutadà: 
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Jo no sé si es podria fer alguna intervenció d’alguna manera eh? Més que res jo em 
plantejo el tema perquè si és considerat o no, per si es té en compte. A llavors.... 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
No, no, i tant, i tant, el Regidor t’ho explica perquè es té en compte. Si, si, espera que 
ell t’expliqui i a veure si així.... 
 
Ciutadà: 
D’acord, d’acord. I una altra cosa més puntual. Quan comences a pujar les escales del 
fondo, el fanal que queda davant mateix que és l’únic que donaria llum a les escales fa 
temps que no funciona. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Si, funciona. Hi ha dies que si i hi ha dies que no. jo vaig amb una llanterna a passejar. 
Si, si. Hi ha dies que si, hi ha dies que no.... no, no, si és que tens tota la raó. A veure 
què t’explica en Joan. (1:02) 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
Bé, jo fa, em sembla que fa també ple de Plens, que jo em vaig comprometre amb tu, i 
des del mateix moment que jo et vaig dir que ho estàvem mirant, hi he anat moltíssimes 
vegades. El problema és que arreglar-ho tot de cop no tenim ara mateix pressupost. 
Però si que et puc dir que hi ha uns passos ja iniciat. De fet a raó de tot això hem iniciat 
la campanya de civisme amb els gossos, amb la qual s’aplica l’ordenança, i qualsevol 
persona des d’aquí us dic que qualsevol persona que denunciï un fet d’una persona que 
deixa anar els excrements del gos a la via pública és denunciable i per ordenança se’l 
podrà sancionar. De fet ara estem fent amb la Policia una sèrie d’inicis de campanya i 
aleshores a partir d’aquests dies de sensibilitzar a la gent per aquest tema, començarem 
ja les sancions. Eh?! 
I amb el tema de la llum si que és veritat que hi ha varios apunts que és rebaixar els 
escalons no siguin tant alts i es pugui baixar sobretot la gent gran.  
L’altra és urbanitzar i dotar perquè es puguin regar els arbres que ara ho estem fent 
manualment. S’estan regant ja. Fins hi tot l’Alcaldessa mateix ho ha fet. 
I després hi ha l’altra cosa que ho tenim ja demanat que és posar enllumenat energètic, 
és a dir que es pugui auto subministrar d’energia solar, eh? Lo que passa és que això 
està demanat i per un problema de la Diputació s’ha retrassat però estem en ello. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Si, si. I fa falta, fa falta eh? A més a més per la seguretat, no? també per un tema de 
seguretat. Al vespre, es que fa........ 
Mercè que tu també havies aixecat la ma. 
 
Ciutadana: 
Hola, bona nit. En nom de la ANC volem felicitar-vos per l’acord pres aquesta nit que no 
esperàvem, per l’absència evidentment, de l’altra partit independentista. I estem 
gratament sorpresos. 
Pensem que l’oferta de la taula de debat que heu ofert des del PSC l’entomem amb 
molta bona predisposició, amb moltes ganes. 
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I ja que hi ha aquest clima de predisposició i de germanor, pregunto per què no s’ha 
presentat l’altra moció de suport al referèndum, que de fet és una qüestió que sustenta 
el dret a decidir, i a favor també del procés constituent que penso que són valors i 
principis que des del PSC també es defensen. Ho deixo aquí. (1:05) 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Però ho has preguntat eh? Preguntes? 
 
Ciutadana: 
Si, si. Per què? 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
No, mira molt senzill. Perquè he dit al principi en tot aquell monòleg que com que 
l’oposició han dit que tampoc han tingut prou temps de veure les mocions. Doncs per 
una qüestió de respecte les hem deixat totes sobre la taula. Totes les que hem.... 
evidentment les que hem presentat nosaltres.... i anirà al proper Ple el dia 28. 
 
Ciutadana: 
Val perfecte. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
L’entrarem el dia 28. Aquesta és la que havíem entrat esquerra..... clar hem deixat les 
actes, l’aprovació de les actes, tots els punts que havíem de discutir avui a comissió, 
aquesta segona comissió informativa que eren punts que ja estaven treballats però que 
s’havien de tancar avui. I totes les mocions que ells han dit que no tenien temps de llegir. 
I que per això no han vingut. Perquè se’ls hi ha passat tot..... si, el proper Ple és el 28 
de novembre, és que és d’aquí no res.  
Per tant avui ens hem limitat als punts que a la comissió informativa no hi va haver cap 
problema, que tots hi vam estar d’acord i tal i perquè també hi havia aquestes 
ordenances que era urgent aprovar-les.eh?! 
Però per respecte, els altres els hem deixat tots sobra la taula. Bé. Fixa’t que avui no hi 
ha cap moció perquè el punt de l’adhesió a l’AMI, no és un punt que entrem avui per 
primera vegada per adherir-nos, no? sinó que anàvem a formalitzar-ho. Diguéssim.... 
 
Ciutadana: 
Si, si. Només puntualitzar que nosaltres al 2012 vam començar la petició al govern 
d’aquell moment. Vam fer una recollida de signatures, no sé si recordeu. I al 2014 es va 
aprovar en Ple la inclusió a l’AMI. 
Des de llavors, tots havíem estat creient que érem membres de ple dret i que no hi havia 
cap problema. La comunicació que es diu que es va fer a l’Ajuntament de que no ho 
érem, no ha arribat mai a ningú. Ho deixo aquí. A nosaltres si ens hagués arribat, 
evidentment, ens haguéssim mogut abans. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
A l’oposició tampoc eh?! 
 
Ciutadana: 
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Nosaltres ens vam moure en el moment en que vam descobrir, juntament amb vosaltres, 
doncs que no estàvem en una situació regular. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM) 
Si. 
 
Ciutadana: 
Això, també pensem que, a veure, és un petit detall en el pas cap a la independència. 
No és fonamental però penso que pot ser-ho més endavant quan es facin certes crides 
a la unitat, en els posicionaments i tot el que comporta el que a nosaltres ens agradaria, 
aquesta unitat d’acció per l’independentisme però també aquesta unitat de debat i de 
compartir idees perquè si va endavant hi haurem de ser tots en aquest estat. Els que hi 
estem a favor i els que no hi són ara. Res més. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
També aprofito per dir-vos que la gent d’esquerra ens hem apuntat a l’assemblea 
d’electes, eh? Tots quatre estem apuntats eh? Si. Tots quatre estem apuntats a 
l’assemblea d’electes per si s’inhabilita als parlamentaris doncs estar a segona línia. 
Eh? Doncs això Mercè, per això ha quedat sobre la taula. 
No sé si teniu.... Joan. (1:08:11) 
 
Ciutadà: 
L’auditoria municipal que esteu tirant endavant com ho tenim això? 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM) 
Ens estem esperant encara. Estem esperant que ens donin els resultats. 
 
Ciutadà: 
Ah vol dir que ja han elaborat tota la documentació, ja l’han passat a net. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Si, si. Hi estan treballant tant a l’auditoria de l’Ajuntament com la de la EPEL perquè 
pensem que és una qüestió també .... no?, de treure la pols de tot plegat. Vull dir. Perquè 
a nosaltres també se’ns titlla de què volem trobar. Ens diuen, ara què ens volen buscar? 
No, a veure, és que això de tant en tant s’ha de fer i s’han de posar els números sobra 
la taula, i ja està. 
 
Ciutadà: 
Avui dia, vosaltres teniu ple dret a fer lo que creieu convenient, de tal manera que s’han 
gastat tants calers amb coses que no tenen importància, que això que té importància no 
és de rebut que es digui que no... per què esteu fent. Bueno. 
La última cosa, jo crec que els plens s’haurien de publicitar més. O sigui, aviam. La idea 
de que la gent vingui i assisteixi en els plens forma part de la transparència que 
l’Ajuntament vol exercir en vers la gent del poble. 
I una manera també democràtica de poder aconseguir això de que la gent .... aviam, ja 
sabem que és complicat i que sempre venim els incondicionals però que la gent prengui 
una mica de consciència de que els plens no és una cosa que és un pur tràmit sinó que 
és important. 
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Seria com a mínim de publicitar-ho d’una manera més esplícita, no tant de correus 
electrònics i aixins. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Clar, nosaltres ho publicitem.... en el nostre web hi és i després, Joan també en el 
Facebook i ..... exacte.... i després també que cada ..... que els partits ho compartim en 
els nostres Facebooks.  
I si et serveix de consol, avui que tenim la visita d’un Alcalde d’una població més gran, 
a vegades quan fem trobades amb Alcaldes i Alcaldesses de poblacions de per aquí al 
voltant, encara en els pobles que són més grans hi ha menys públic. Oi Nani? 
Hi ha llocs que em diuen: tinc una persona, o no hi ha mai ningú. I jo penso: mira, 
Caldetes encara trobo que.... som participatius. 
No, no, no no.... que tens raó però vull dir que t’ho dic perquè és una tònica general. És 
com el que passa, no?.... quan vas a les reunions d’associacions d’AMPA que a vegades 
la participació s’ha d’imposar. Si, si, si, que tens raó. 
Llavors què hauríem de.... potser hauríem de penjar algun cartellet a les cartelleres. No? 
perquè ho veiés la gent que no té accés al món virtual diguéssim no? Doncs, ....si, David 
perdona. 
 
Regidor David Salvà (ERC-AM): 
Joan, que amb això dels plens, costa molt que la gent vingui, llavors,....estem mirant 
pressupost per fer-ho a través d’internet. Perquè la gent que no pugui venir, o que li fa 
mandra, o lo que sigui, pugui fer com si fos una ràdio per internet. Això ho estem mirant 
perquè és molt interessant que la gent que no pugui venir pues que des de casa, pues 
sopant o quan vulgui o quan li vagi bé saps? 
Ho estem treballant. Clar tu tens un pressupost, s’ha d’ampliar el tema informàtic. És tot, 
tot.... és vol fer eh? 
 
Regidor Miquel González (PSC-CP): 
Necessitem wifi aquí.... 
 
Regidor David Salvà (ERC-AM): 
Tenim uns pollastes que primer anem escapçant. Saps lo que et vull dir? Que....... 
 
Regidor Oscar Baró (ERC-AM): 
Si, si. Aquest any que ve posarem wifi aquí a la sala cultural. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
No sé si algú més vol preguntar..... perquè jo també.... ah en David Serra..... ah em 
pensava que era una broma..... 
 
Regidora Laura Alou (ERC-AM): 
Jo li he dit que no podia parlar. 
 
Ciutadà: 
Hola. Jo volia fer un comentari només lligat allò que han dit en Miquel i en Joan, de 
l’ordenança de civisme i respecte els gossos i les concessions. Com sabeu tinc un gos, 
dels pocs friquies del poble que va amb bossa, i.... ja sé que es va comentar temps 
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enrere però estaria bé de fer alguna cosa en el xiringuito MELE perquè allà és un niu de 
gossos i per tant de merda. I a part aquests gossos s’han fet propietaris de la zona i 
quan passes tu amb el teu gos, alguns surten a atacar el teu animal. 
Llavors abans d’acabar malament que es pogués prendre alguna mesura en el senyor 
Mele i companyia. Ja està merci. 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
Si David. Tens tota la raó perquè la veritat és que hem tingut a les darreres setmanes 
incidències fins hi tot hi ha hagut dues persones que han sofert atacs d’uns gossos. 
Concretament una persona que es veu que porta galgos, amb ferides importants que 
han tingut que ser evacuats a l’hospital i estem en el tema. De fet, la policia sap que si 
troba algú a la platja amb el gos suelto, té sanció, vull dir que això està tipificat. 
El que passa que també és veritat que l’equip de govern estem valorant de buscar un 
lloc per fer un espai pels gossos. Eh? Tipus pipican però que puguin córrer. Hi ho estem 
valorant l’equip de govern, alguns llocs i a veure que...... però si que és cert que a la 
zona aquesta que dius hem tingut més d’un ensurt. 
Entre altres coses a part dels gossos, de control sanitari eh?! 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
No sé si algú més vol fer una pregunta? A mi m’agradaria fer un petit.... fer un aclariment. 
Suposo que tindrem ocasió de parlar-ne més profundament la setmana vinent si 
l’oposició manté sobra la taula la moció, doncs la que demanen la dimissió del Regidor 
d’urbanisme i la meva, però, no per comentar ja aquesta moció, perquè ja que ells no hi 
són no els hi comentaré però sí que com que aquesta publicació també s’ha portat a ... 
s’ha publicat a La Vanguardia, el periodista Fede Cedó fa doncs, d’altaveu de tota la 
propaganda de Convergència. Doncs sí que voldria aclarir no? que en relació a 
l’acomiadament de l’arquitecte municipal. perquè les coses que es diuen no són ven bé 
tal com, com... com les expliquen, no? 
Llavors, primer de tot, ells, lo que ens demanaran en aquesta moció és que se’ns reprovi 
l’actuació perquè l’honor i tot això..... 
Jo també reprovo que ells utilitzin a les persones pels seus propis bens i per atacar-nos. 
Perquè penso que amb aquesta persona, amb aquest professional que es va acomiadar, 
doncs es va arribar a un acord. És una persona amb la que vam poder tenir un diàleg.  
Els trencaments són complicats. A vegades quan passa el temps penses que hi ha 
coses que potser les haguessis pogut dir o fer d’una altra manera però al capdavall amb 
ell vam arribar a un acord. I és una persona que si ens trobem ens podem parlar 
tranquil·lament i ens .... vull dir que hi ha una relació cordial. És una persona que jo 
particularment li tinc un apreci i m’agradaria molt diferenciar perquè ells parlen i La 
Vanguardia explica que nosaltres hem acomiadat un .... un treballador de l’ajuntament. 
M’agradaria explicar que a l’ajuntament hi ha uns treballadors doncs que tenen una 
relació laboral, que han passat unes proves, unes borses de treball i estan més o menys 
amb caràcter fixe o esperant doncs una borsa definitiva i que hi ha uns altres treballadors 
doncs que té un contracte de serveis. Que són treballadors externs. 
Aquests treballadors externs es poden..... es contracten d’una manera directe i hi ha 
d’haver-hi un límit de preu a l’any, que són 18.000€, i en general es pot mirar tres..... 
tres aixins pressupostos, o tres currículums per ... és lo que t’aconsellen, ..... tres o més 
si vols, perquè com a mínim miris tres persones. Però al capdavall, en general és 
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així...vull dir, per molt que la llei digui això, moltes vegades acabes contractant una 
persona que pel que sigui, veus que té una trajectòria que t’agrada, i el que sigui, no? 
Doncs, simplement quan hi ha aquests contractes de serveis, tu pots desistir aquest 
contracte perquè la llei de contractes del sector públic doncs ja preveu unes 
indemnitzacions. 
No hagués passat res. Vull dir, nosaltres haguéssim vingut i si li haguéssim dit: doncs 
mira, pensem doncs que volem canviar l’equip. Volem que el nostre equip sigui diferent 
i volem canviar aquest professional concret. Doncs en aquesta persona se li hagués 
pagat el que està establert per aquesta llei que us dic, que és un percentatge de .... per 
cada mes que li falta per aquest contracte que no pot allargar-se més de l’any. 
El que passa és que aquest treballador va començar una relació contractual amb 
l’Ajuntament des de l’any 2007. Al principi era una relació sense formalització escrita. 
Es va formalitzar l’any 2014. Es va fer un tipus de contracte que també és legal. Vull dir 
que està bé. Però amb tants anys que ha estat aquí, quan hem començat aquest estira 
i arronsa, doncs aquest professional, ell es podia acollir a una indemnització, si anàvem 
a judici, val? Que també ens retreuen que per què no hem anat a judici? Que ja sabíem 
que perdríem i per això no hi hem anat. Doncs que l’haguéssim de contemplar com una 
relació laboral, és a dir com un treballador que hagués estat a la casa fixa en lloc de ser 
un treballador extern que té un contracte de serveis. Val? 
Si nosaltres anàvem a judici.... aquest treballador, la seva indemnització seria la mateixa 
que nosaltres hem acabat negociant amb ell. Però corríem el risc que la Seguretat Social 
ens fes pagar tot el que contemplen el que s’hauria d’haver pagat si fos un contracte 
laboral els darrers quatre anys. Perquè, Bueno.... el temps anterior ja ha prescrit. Val? 
Llavors això vol dir que en lloc dels 40.000€, que ara us explicaré perquè és aquest 
import també, que hem hagut de pagar en aquest professional, doncs hauríem hagut 
d’haver pagat uns 85.000€ més, val? 
No ens podíem arriscar a això. Nosaltres des del primer moment que vam decidir canviar 
l’equip, ens vam començar a assessorar. Primer vam intentar negociar doncs perquè 
també, potser no ho vam fer prou bé, no? no diré que no. potser hi ha hagut coses que 
pel que sigui després dius potser li hagués pogut dir aixins. No ens vam entendre, però 
sí que després ens hem entès. Després ja cada un amb el seu assessor, doncs ens hem 
assegut a una taula. 
S’ha pagat uns.... no arriba als 40.000€ però per què? Perquè aquest treballador tenia 
un contracte amb l’Ajuntament i un contracte amb l’empresa que tenim en paral.lel amb 
l’Ajuntament, la EPEL. Llavors s’ha hagut d’indemnitzar. O sigui, és un treballador amb 
dos sous. Un sou de l’Ajuntament i un sou de la EPEL. 
Un sou de l’Ajuntament que no arriba a aquest preu màxim que us dic i un sou de la 
EPEL que era d’uns 2.000€ mensuals. Per tant, per això aquesta indemnització puja 
més. 
Jo això només ho dic perquè m’agradaria que ja deixessin tranquil a aquesta persona, 
val? Perquè tot ha sigut ja prou traumàtic. I que no vagin doncs publicant el que se li ha 
indemnitzat o que aquest cost que a més es parla de 55.000€. això no sé d’on t’ho 
treuen, però que tinguem clar que s’ha hagut d’agafar.... perquè a més a més el lligam 
entre Ajuntament i EPEL ja no es veu on comença una cosa i on acaba l’altra i per tant, 
se’ns va dir, que això si anéssim a judici se’ns contemplaria com a un tot i per tant ell hi 
guanyaria el mateix que ara però hi hauria aquesta despesa que us dic de la Seguretat 
Social. 
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I vam preferir no fer-ho aixins. Vam pensar que per l’Ajuntament seria molt més car lo 
altre. Tampoc teníem cap garantia que quan .... quan aquest professional se li acabés 
el seu contracte a l’abril del 2017, doncs, és possible que també volgués reclamar els 
seus drets perquè ha esta tot un temps amb una situació vulnerable, que no tenia 
contracte, això que us dic del 2007. 
Per tant, seria possible que ens trobéssim amb el mateix cas i vam decidir fer-ho ara. 
Vam prendre aquesta decisió. 
També ens sap greu que se’ns... o sigui que s’estigui parlant de prevaricació i de moving 
i això.... un equip de govern que quan va entrar va escabetxinar gent que sí que eren 
laborals, vull dir que si, que eren personal de la casa. Val? I ho sap tothom, vull dir es 
que....és aixins. No sé si em deixo. Ah si, que també es parla que vam pagar 11.500€ al 
professional que ens ha assessorat, i això no és cert. Ells s’han basat en una previsió 
que surt.... que consta en un acta de junta de govern, on aquest import era l’import 
màxim que vam calcular tirant a munt, però que serà molt més baix. Encara no tenim ni 
la factura eh? D’aquest professional que ens va assessorar però que serà molt molt més 
baix que tot això. 
Era com, .... en aquí vam contar si no ens enteníem, havíem d’anar a judici, que fos llarg 
en el temps, però afortunadament no ha sigut així. També hem tingut la sort que .... que 
l’altra part, la part demandant, doncs també és una persona dialogant, que tampoc tenia 
cap ganes de litigis. I ens vam entendre molt ràpid. I és que a la moció parla d’unes 
dates.... nosaltres ens vam entendre molt bé amb ell i paral·lelament s’havia d’anar fent 
un procés, perquè aquest procés s’ha de fer perquè al final, quan arribes al final puguis 
indemnitza. Però mentre aquest procés estava en marxa, nosaltres paral.lelament, 
nosaltres ja ens havíem entès amb el treballador. 
I és el que us dic. Vull dir perquè ho sapigueu. Sap greu que surtin coses publicades a 
la premsa que no són. També haurem de demanar una mica de responsabilitats a La 
Vanguardia. I aixins ho farem. 
 
Ciutadà:   
(no té micròfon i no es pot recollir la seva intervenció) 
 
Alcaldesa Rosa Pou (ERC-AM): 
Home..... 
 
Ciutadà: 
És una mica una política de desgast. 
 
Regidora Laura Aloy (ERC-AM): 
Si, clar. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Una mica no Joan, totalment. 
 
Ciutadà: 
(no té micròfon i no es pot recollir la seva intervenció) 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
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Jo de debò, no espero allargar-me a la política però sí que espero... lo que voldria, lo 
que voldria de debò, és que ja gent sàpigues què passa. Que la gent sàpigues cóm són 
aquesta oposició. 
 
Ciutadà: 
(no té micròfon i no es pot recollir la seva intervenció) 
 
Regidor David Salvà (ERC-AM): 
No.no. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Ho sabeu vosaltres però....... 
 
Ciutadà: 
(no té micròfon i no es pot recollir la seva intervenció) 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
I tant!  
 
Ciutadà: 
(no té micròfon i no es pot recollir la seva intervenció) 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Si. Bueno, la relació és així. Al principi no hi ha una formalització escrita i tal. Vull dir. Es 
va facturant..... 
 
Ciutadà: 
(no té micròfon i no es pot recollir la seva intervenció) 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Facturava. Bueno, que portava les factures. Hi ha professionals que et facturen. 
 
Ciutadà: 
(no té micròfon i no es pot recollir la seva intervenció) 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Siiiiii. Si, no no no. és per això lo que t’explico. És un treballador extern. Serveis que..... 
 
Ciutadà: 
(no té micròfon i no es pot recollir la seva intervenció) 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Si. Exacte. Com molts treballadors eh? Externs, que igualment també s’ha de regular 
però... 
 
Ciutadà: 
(no té micròfon i no es pot recollir la seva intervenció) 
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Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Siiiii. No, ho és Joan. Molts treballadors són externs. No tothom està en plantilla. 
 
Ciutadà: 
(no té micròfon i no es pot recollir la seva intervenció) 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
No, el que passa és que com que s’ha allargat en el temps, doncs...doncs donaria lloc 
a una certa confusió perquè s’ha allargat i llavors això. 
 
Ciutadà: 
(no té micròfon i no es pot recollir la seva intervenció) 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Doncs bé, si us sembla ...... ah perdona Miquel 
 
Regidor Miquel González (PSC-CP): 
No. només un petit aclariment. Els autònoms, normalment som la gent més fotuda del 
món perquè no agafem la baixa mai ni coses d’aquestes. Però els autònoms tenen una 
cosa, que és que quan tenen una relació laboral amb una empresa X, ajuntament o 
qualsevol empresa durant un llarg temps cobrant lo mateix, la indemnització és com la 
d’un treballador perquè està considerat com un treballador. 
I clar quan vam estudiar tot aquest tema, la indemnització és com la d’un treballador 
perquè està considerat com un treballador. I clar quan vam estudiar tot aquest tema, la 
indemnització és com la d’un treballador perquè era un treballador. 
Segurament, aquí hem sentit sentències judicials de tot tipus, però un quan enfoca un 
problema també posa els seus valors sobra la taula, i per nosaltres el tema de que fos 
un treballador també era important. 
Jo si ve algú i vol maltractar o no complir les lleis de defensa dels treballadors, jo tampoc 
puc entrar amb aquest joc perquè són els meus valors els que estan també davant d’això 
i per tant, el vam tractar com un treballador. Com un treballador de la casa perquè els 
autònoms tenen això. Que quan estan vuit anys facturant, amb contractes algun cop o 
sense contractes perquè m’he oblidat de fer el contracte o no sé què, pel jutjat laboral 
tenen el mateix tractament i per això es va fer això. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Doncs si us sembla, aixequem la sessió. Moltíssimes gràcies i ens veiem a final de mes. 
Gràcies! 
 

I no havent més preguntes per respondre i complint l’objecte de l’acte, Alcaldessa Rosa 
Pou Baró, aixeca la sessió essent les 20:53 hores, de la qual com a Secretaria en dono 
fe. 
 
 

Caldes d’Estrac a 7 de febrer de 2017 
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Vist i plau 
Alcaldessa – Presidenta     Secretària – Interventora 
Rosa Pou Baró       Montserrat Baulas Bordes 

 
 
DILIGÈNCIA 
Diligència per a fer constar que aquesta acta ha estat aprovada per unanimitat en el Ple 
Ordinari nº 3 del 27 de març de 2017. 
 
La Secretària – Interventora 
Montserrat Baulas Bordes 
 

Caldes d’Estrac a 31 de març de 2017 


