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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA nº 11 DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE CALDES 
D’ESTRAC CELEBRADA EL 28 DE NOVEMBRE DE 2016 – acta intervencions del 
públic 

Identificació de la sessió  
Núm.: 11 
Caràcter: ordinari 
Data: 28 de Novembre de 2016 
Inici:  21.30 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) 
Marcos Blázquez Garcia (CIU) 
Martí Daban Canaleta (CDC) 
ABSENT - Àngel Rusiñol Esteban (CIU) 
 
Secretària: 
 
Montserrat Baulas Bordes 
 
PRECS I PREGUNTES 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Doncs is us sembla passarem a les preguntes si teniu.... alguna pregunta. 
 
Ciutadana: 
Jo en tinc un parell. 
..... (no hi ha micròfon a l’inici, no se sent), penso que s’ha de solucionar de la mateixa 
manera.... no, no sis plau..... a si, si d’acord, perquè s’ha de gravar. 
A veure, una ja la porto in mente de fa temps però és una d’aquelles que s’ha d’anar 
picant pedra forta perquè es tracta de ADIF en aquests moments. 
Quan es torna de Barcelona i si vens carregat amb maletes, has de baixar escales, has 
de pujar escales, has de tornar a pujar escales perquè... i tornar a... o sigui, baixa i pujar, 
baixar i pujar quatre vegades. Per quina raó? Perquè Caldetes és un dels pocs pobles 
que té habitatges entre la via i el mar. I aquest Ajuntament ho ha oblidat això. 
Només hi ha que s’han recordat a Sant Adrià. 
Costa molt poquet d’anar a parlar amb RENFE que se’n enteri que tots aquests 
habitatges hem de fer tots aquests moviments per arribar fins a casa. No us estrany 
alguna vegada veurem saltar. Porto bitllet. El bitllet el porto sempre, però perquè saltem? 
Saltem per estalviar-nos escales, amunt i avall, amunt i avall i això no pot ser de cap de 
les maneres. 
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Ja s’havia d’haver parlat quan es va fer lo que ara heu tapat. Lo que ara heu tapat, 
tornarà a passar la gent que sigui sense bitllets però no crec que sigui el problema 
d’aquest Ajuntament. El problema d’aquest Ajuntament no és controlar si la gent salta 
portant o no portant bitllets, perquè si veniu a davant de casa, tots els que venen de 
Llavaneres, resulta que tots no porten bitllet, segur, segur, eh? O sigui que aquest no és 
el problema d’aquest Ajuntament.  
El problema d’aquest Ajuntament és facilitar que els vilatans puguem entrar i sortir per 
anar a agafar el tren amb tota la comoditat possible. Sobretot això. Quan es venen amb 
maletes és horrorós, horrorós. 
Bé, aquesta és una qüestió. 
I la segona qüestió també és referent a RENFE. 
No sé si aquest consistori sap que passen dos trens amb seguretat, tres m’ho han 
comentat que si, amb una rapidesa extraordinària. Això és falta de seguretat. 
Si estàs en a l’andana, com que aquest tren no s’atura i deu passar a 100 o a 120 per 
hora, no sé si aquest consistori coneix això? Si no ho sabeu, doncs us puc dir l’horari i 
tot. Perquè com que passen per davant de casa eh? O sigui, no pot ser de cap de les 
maneres. 
Hi ha moltes coses que han de saber. S’han de passejar la gent del consistori pel poble 
i s’han de conèixer. Podria anar allargant-me però no ho faig perquè no penso que sigui 
cap moment. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Ho fem eh Rosa lo d’anar pel poble, ho hem fet sempre, vaja, som del poble. El que 
passa és que potser és complicat que vagis, que hagis coincidit.... jo sí que sento a 
vegades al vespre trens molt ràpids, des de casa els sento però...... 
 
Ciutadana: 
(no se sent, no té micròfon) 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Si. Si. Moltes gràcies. Per això estem tots també, perquè ens feu veure totes les coses. 
 
Ciutadana: 
(no se sent, no té micròfon) 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
De totes maneres, permeti’m que li digui dues coses. Una, que com vostè molt bé a dit, 
ADIF és qui té les competències, l’Ajuntament només fem tot el que podem. 
Es van instal·lar dos ascensors, un a cada cantó. M’imagino que si les escales que es 
refereix vostè són les de fora, no les de dintre? 
 
Ciutadana: 
Si, són totes. 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
No, no però... però és que hi ha dos ascensors..... (la gent parla de fons) l’ascensor que 
estava..... 
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Ciutadana: 
(no se sent, no té micròfon) 
 
(es fa un debat entre el públic assistent que és sent de fons) 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
No. jo crec que nosaltres sí que hem de vetllar per això, vull dir, només faltaria! Si...si, 
si. Gràcies Rosa. Joan li pots passar el micròfon a la Mercè? 
 
(es fa un debat entre el públic assistent que és sent de fons) 
 
Ciutadana: 
Si, la meva pregunta és tornant a l’arquitecte municipal. La pregunta és: si vau pensar 
simplement de conservar aquest lloc de treball fins a acabar el seu contracte... i això ja 
ho heu explicat molt bé, però no entenc... hi havia una possibilitat pot ser, d’arribar a que 
s’acabés el seu contracte? Això ho vau desestimar? 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
No. 
 
Ciutadana: 
Aquesta és la meva pregunta. Si era més barat arribar al final del contracte d’aquest 
senyor? O si realment calia interrompre el contracte i tot això tant complicat que heu 
explicat. Simplement això. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Doncs, amb totes aquestes negociacions, la setmana passada ja vaig dir que els 
trencaments a vegades, després penses que es podien haver fet diferent. A l’últim Ple 
ho vaig comentar. 
En un d’aquests moments, amb les converses amb ell, vam dir que d’acord, que anàvem 
a mantenir... que anàvem a mantenir el contracte que era fins l’abril però sí que ja, que 
rescindíem el de la EPEL. I llavors, en aquell moment va semblar que si, però després 
l’endemà al matí vaig rebre una trucada on em deia que no, que necessitava tallar una 
mica amb tot i començar el procés perquè no se sentia bé. 
No sé si hi ha alguna altra pregunta? Tenim cinc minutets més eh? Ja de preguntes i 
després ja ho tancarem que són gairebé les deu. 
Digues Teresa. 
 
Ciutadana: 
No. la pregunta és molt ràpida. I la contesta, si voleu la contesteu o no. vull dir, més fàcil 
no us ho puc dir. Imagina’t!  
A veure, simplement donar-vos les gràcies des de l’ANC per l’admissió dintre de l’AMI. 
De nou, donar-vos les gràcies per recolzar el nostre Parlament i per recolzar tot lo que 
ara ens ve cap endavant. I la nostra pregunta és si ens podríeu dir si us heu apuntat 
dintre l’assemblea de càrrecs electes? Simplement. 
 
Alcaldessa Rosa Pou(ERC-AM): 
Et confirmem que si 
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Ciutadana: 
Pues moltes gràcies. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
No sé si ho preguntes a tots els membre.... 
 
Ciutadana: 
Si, si, ho preguntem a tots els membres. Lo que passa és que com que hi ha un grup 
que se li enfum i diu que ja passa de les coses pues no sé si voldran contestar. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CIU): 
Bé, doncs no contestarem, ja que ho preguntes així! 
 
Ciutadana: 
(no se sent, no té micròfon) 
 
Regidor Joaquim Arnó (CIU): 
No has entès res Teresa! 
 
Ciutadana: 
(no se sent, no té micròfon) 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
No sé si teniu alguna altra pregunta? En Joan. Va en Joan i tancarem el Ple eh?! Que 
teniu gana tots ja. 
 
Ciutadà: 
No, no, no, breument.  
La ... el proper Ple és el Ple que es posarà a aprovació els pressupostos per l’any que 
ve? 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Si, gràcies Joan. Ho pensava dir. Ara me’n hagués oblidat 
 
Ciutadà: 
Perquè ja m’agradarà veure aquests 100 milions de les antigues pessetes, aquests 600 
mil euros que s’han de pagar l’any que ve, cóm afectaran a aquests pressupostos? 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
L’Oscar ens ho explicarà molt bé en el... 
 
 
Ciutadà: 
Bueno, si... l’altre qüestió que és tar. L’altre qüestió breument, era la qüestió de que el 
Joaquim ha parlat de .... que ha magnificat molt el tema aquest de l’arquitecte i tal i qual, 
parlant de la constitució, i de la llibertat de les persones i... vull dir que a mi m’ha semblat 
que era un discurs absolutament exagerat. Això una mica ja s’ha demostrat després 
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quan hi ha hagut el intercanvi de preguntes, però.... jo hi ha una qüestió que si que... 
més que res, m’ha sentat ... m’he sentit una mica malament de que quan es parla d’una 
persona concreta, doncs se li han inculcat els seus drets, etcètera, etcètera i en canvi al 
partit que representa el senyor Joaquim Arnó és un partit que va aprovar juntament amb 
el PP que va convalidar, que va aprovar el real decret que va aprovar el PP de la reforma 
laboral. 
Em sembla que ja tenim prou experiència de lo que representa la reforma laboral, lo que 
ha representat per moltíssimes persones que han vist el seu futur.... eh, vull dir... que 
no hi veuen una perspectiva de futur. Perquè moltíssimes persones estan en unes 
condicions laborals gràcies a aquesta reforma, de pena. O sigui, més que res és una 
qüestió ja de sensibilitat diéssim des d’una perspectiva social, i això em fa gràcia quan 
es dóna una importància extraordinària a una cosa i en canvi de les coses que realment 
són importants... aquestes coses... vull dir... és, és .... forma part d’un joc polític. No hi 
estic d’acord. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Val doncs. Joan, dir-te que gràcies al teu suggeriment del darrer Ple i a la memòria de... 
de la bona memòria que té el company Joan, ara ja posem els bans a les cartelleres 
perquè la gent que no utilitza les xarxes hi pugui estar més al cas. Vull dir que gràcies 
pel suggeriment.  
 
Regidora Laura Aloy (ERC-AM): 
Bona nit 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Si us sembla ho deixem aquí. Bona nit. Ens veiem una altra vegada el dia 19 al Ple 
extraordinari. Adéu siau. 
 
I no havent més preguntes per respondre i complint l’objecte de l’acte, Alcaldessa Rosa 
Pou Baró, aixeca la sessió essent les 21:57 hores, de la qual com a Secretaria en dono 
fe. 
 
Caldes d’Estrac a 14 de febrer de 2017 
 
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 pel 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  


