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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA nº 2 DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE CALDES 
D’ESTRAC CELEBRADA EL 30 de GENER de 2017 – INTERVENCIONS DEL 
PÚBLIC 
 
Identificació de la sessió  
Núm.: 2 
Caràcter: Ordinari 
Data: 30 de Gener de 2017 
Inici:  20.00 h.  
Lloc: Sala Cultural de la Casa Consistorial de Caldes d’Estrac  
 
Assistents: 
 
Rosa Pou Baró (ERC-AM) 
Òscar Baró Clariana (ERC-AM) 
Laura Aloy López (ERC-AM) 
David Salvà Comas (ERC-AM) 
Joan Baró Viaplana (PSC-CP) 
Miquel González Monforte (PSC-CP) 
Joaquim Arnó (CDC) 
Elisabet Segura (CDC) 
Marcos Blázquez (CDC) 
Martí Daban (CDC) 
ABSENT – Àngel Rusiñol (CDC) – s’incorpora al punt de Precs i Preguntes. 
 
Secretària: 
 
Montserrat Baulas Bordes 
 

 
II- PART DE CONTROL 

 
3.4 Precs i Preguntes Intervencions del públic assistent 
 

Min. 46.43  
Ciutadana: 
(No s’escolta la pregunta del públic) 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Ho heu publicitat? Voleu que ho posem en cartelleres? 
 
Ciutadana: 
(No s’escolta al públic) 
-també baixarem en tren gent que ens reunirem a l’estació. Ho dic per si la gent vol. 
Una altra cosa que volem comentar és si l’ajuntament té previst, no sé si sabeu que 
aquest cap de setmana es fa una recollida massiva de firmes per la campanya casa 
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nostre, casa vostre. No sé si l’ajuntament té previst fer alguna cosa de fer, penjar 
alguna cosa al balcó de l’ajuntament. Nosaltres farem la recollida de signatures 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
No ho teníem previst però ho podem contemplar.  
 
Ciutadana: 
Nosaltres farem la recollida de firmes i podem portar algo per posar a l’ajuntament.  
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Mirarem de canalitzar-ho des de serveis socials. Vosaltres teniu previst muntar 
parada? Doncs podem ajuntar esforços.  
 
Ciutadana: 
La campanya “casa nostre, casa vostre” ................ ( no s’escolta) podeu entrar a la 
pàgina web i veureu el calendari d’actes, quan s’acaba la campanya i tot. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Ho fas demà, Laura? Ho mires? 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Digueu.... en Joan que veig aixins que riu. 
 
Ciutadà: 
A mi em sorprèn que l’ajuntament per pròpia iniciativa o el grup de l’oposició no hagin 
tingut en compte el tema aquest de la campanya que s’està tirant endavant sobre el 
tema dels refugiats. Potser teniu molta feina o lo que sigui, però crec que seria un 
tema perquè l’ajuntament hagués aprovat una resolució en el que l’ajuntament dona 
suport a aquesta campanya. És un tema de sensibilitat social i d’una gravetat tant 
important com perquè es facin tots els passos i es doni tota la informació que és 
necessària. També Caldes es podria declarar poble d’acollida. És una opció més. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Et contesto això, perquè ara anaves a canviar de tema, oi? Anem per parts, et 
contesto això.  
Si que s’han fet accions simbòliques de que ens hem trobat aquí, però el que passa és 
que realment, tampoc volem fer coses que sigui només de façana. Si nosaltres ens 
veiéssim capacitats econòmicament per fer acollida, ho faríem. Però ens trobem que hi 
ha gent que ha patit desnonaments, que s’ha quedat sense casa per un enfonsament, 
i ens veiem incapaços per ajudar-los econòmicament.  
Tampoc volem fer una cosa perquè queda bonic i penjar-ho al balco. Si que està molt 
bé fer uns actes que siguin de sensibilització, i que això crec que ho hem fet, i quan 
ens diuen que l’ANC teniu previst el cap de setmana, estarem encantats d’afegir-nos i 
de juntar esforços, el que passa que jo no sé si la Laura que és la regidora d’acció 
social ho veu diferent, però des del moment que no ens hem posat a dir que som 
poble d’acollida, on podem posar aquestes persones? 
 
 



 

3 
 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Potser jo vaig una mica desviat de la qüestió concreta, però quan jo dic poble 
d’acollida, no estic parlant de materialitzar concretament quanta gent pot venir a 
Caldes.  
A lo millor es pot fer servir una altra formula que sigui poble d’acollida.  
Donem tot el nostre suport, Caldes, no sé, davant la gravetat, farà el que sigui 
necessari per contribuir. No sé si seria la formula o no.  
Jo entenc el tema de volem acollir com genèric, que hi va inclòs tot el que representa 
ajut als refugiats. A tots els nivells. A nivell que una de les raons pels que es fa la 
manifestació, per fer pressió perquè l’aberració que Europa està tirant endavant sobre 
l’acolliment dels refugiats, es vegi sacsejada perquè el poble està totalment en 
desacord.  
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Si, és que tot això s’ha fet. Aquests actes simbòlics una mica s’han fet, ens agradaria 
fer algo més palpable. 
 
Ciutadà: 
Jo porto aquí uns papers, que és el manifest. En deixaré uns quants aquí i participaré 
a la recollida de firmes. Aquest tema en principi ja està.  
L’altre qüestió, breument, perquè no sé si teniu suficient informació, que no és que me 
l’hagueu de donar a mi, és que penso que s’ha de traslladar al poble.  
El tema dels banys. Que està passant amb els banys termals? M’ha sorprès molt de la 
noticia aquesta, del tema de la l’embargament a l’empresa que està explotant els 
banys termals, que té un deute aquesta empresa per valor de 500.000€.  A mi 
d’entrada m’ha preocupat molt, perquè quines son les conseqüències de tot això? 
Com s’interpreta l’embargament d’una concessió? Aquests diners que representa que 
l’empresa no ha pagat, com es tirarà endavant? Quin pla hi ha des de l’ajuntament per 
enfocar aquest tema? 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
A veure, és una mica el que ja saps, pel que dius. És una concessió que no ha pagat 
les primeres obres de remodelació. Nosaltres ens trobem amb una empresa que ens 
ve a veure, ens ho entra per escrit, que embargarà la concessió perquè no troba altres 
bens. Com som els últims responsables, ens ho volen explicar.  
Ens demanen que si pot ser, els passem la gestió de la concessió a ells, de manera 
automàtica, o que retinguem els diners que estem aportant a la concessió pels usuaris 
mensualment.  
Els diem que no ho podem fer fins que ens arribi una ordre judicial. El fet de publicat 
aquesta nota de premsa ha fet precipitar aquest fet que porta des que s’han fet les 
obres.  
Han entrat al llarg d’aquests anys, un burofax, on els advocats demanaven l’ajuda de 
l’ajuntament i ara ha arribat un moment, ja creien que no cobrarien res i ens han 
demanat ajuda.  
Nosaltres com ho hem precipitat, ha fet que ens asseiem a la taula les tres parts, que 
és l’important.  
Llavors els advocats de l’empresa constructora i els de la concessió tenen que trobar 
un acord. L’únic acord és que paguin el deute. Perquè ells han posat una demanda i si 
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no paguen el deute, la tiraran endavant. i el que estem fent nosaltres, amb el nostre 
assessor jurídic és estar atents a tot el que vagi passant, perquè el que no volem és 
que arribi un moment que embarguin i que a lo millor l’empresa constructora no té cap 
ganes de gestionar uns banys termals i quedin tancats.  
Llavors per això volem estar atents a tot el procés i formar part d’aquest procés que ja 
ve des del 2012.  
És així. No et puc dir com s’acabarà, perquè nosaltres som els últims responsables. 
Hem d’estar atents al que passi, esperar que es pagui el deute i no passi res. La 
concessió era per 30 anys. 
 
Ciutadà: 
INTERVENCIÓ DEL PÚBLIC QUE NO S’ESCOLTA min. 57.00 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Esperem que no, perquè hauríem de buscar altres fórmules. Justament per això volem 
estar en tot moment informats de en quin punt ens trobem. Nosaltres hem d’estar 
informats i buscar fórmules, no pot estar tancat, evidentment, i aquest és el perill si 
s’embarga. 
 
Ciutadà: 
INTERVENCIÓ DEL PÚBLIC QUE NO S’ESCOLTA min. 57.46 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
La concessió era de trenta anys. 
 
Ciutadà: 
INTERVENCIÓ DEL PÚBLIC QUE NO S’ESCOLTA  
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Vam treure una segona nota de premsa on dèiem que ens havíem assegut a la taula, 
va ser dimarts passat, demà tornem a seure. Ens trobarem cada setmana, si convé, 
per anar veient com evoluciona tot i per torbar fórmules conjuntes. Son els nostres 
banys municipals, no poden quedar tancats.  
 
Ciutadà: 
INTERVENCIÓ DEL PÚBLIC QUE NO S’ESCOLTA min. 58.17 (es transcriu 
parcialment) 
-Penso que és una mica sorprenent, això. Algú que fa unes obres per un valor 
determinat i que després no pugui fer front al pagament d’aquestes obres, a mi em fa 
trontollar, això. Màxim quan (?¿?¿¿?) van tenir un problema important en aquest 
sentit... (?¿?¿?¿) però si es busca informació (?¿?¿?¿?) és una mica preocupant......  
( No es sent la gravació )  
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Una mica no, molt. Però si aquest senyor té això que dius, jo ho desconec, la seva 
vida anterior, no ho sé. El que si que evidentment estarem molt atents i revisarem bé 
de quina manera s’ha fet la concessió.  
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Si no s’han pogut pagar ni les obres de remodelació, veurem si es va demostrar una 
solvència econòmica i tècnica, tot i que a la gestió del dia a dia no hi ha cap problema. 
Jo no sé si es va demostrar la solvència tècnica, però penso que no és que estigui fent 
malament el que és el dia a dia, però si no hi ha una bona gestió econòmica, això 
haurem de comprovar ben bé què.  
 
Ciutadà: 
INTERVENCIÓ DEL PÚBLIC QUE NO S’ESCOLTA min. 1.00 ( es transcriu 
parcialment) 
-a veure si seria capaç amb els ingressos de voler fer front a tots els préstecs. Ja ens 
ho anireu explicant 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Si, estarem molt a sobre, no et preocupis. 
 
Ciutadà: 
Jo volia preguntar si s’ha pensat fer alguna cosa amb els arbres de Can Muntanyà que 
estan tots secs i així, perquè sinó a l’estiu pot ser una teia. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Val. Si, si, en Miquel us ho explica. 
 
Regidor Miquel González (PSC-CP): 
Hem parlat amb la Diputació de Barcelona i ara hem entrat a una associació de 
propietaris de masses forestals i hem treballat una subvenció per poder fer tota una 
actuació integrada dintre del parc.  
Com no és un parc natural, hem de fer un estudi d’erosió, perquè no anem a tallar pins 
i després ens quedem amb la sorra i només ens queda aquest petit estudi.  
La setmana vinent vaig a la Garriga, a concretar tot el tema de l’obra, no de l’obra, de 
la feina que han de fer al parc, i imagino que en un mes o mes i mig començaran a 
poder tallar els arbres morts.  
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Jo afegeixo que abans que comenci, la nostra intenció, abans que comencin a fer de 
tallar arbres, la intenció és fer una reunió explicativa, perquè pensem que l’impacte 
serà important, perquè ve de 4 o 5 que hi ha aquesta malaltia a tot el maresme. 
Hi ha molts arbres que estan torradets.  
Per sort, hi ha un alzinar que creix bastant bé a sota i s’haurà de potenciar aquest 
alzinar. Però ens haurem de seure i explicar, que la gent ja sàpiga què passarà, no 
posar-nos a tallar arbres sense més.  
Alguna altra pregunta? 
 
Ciutadà: 
INTERVENCIÓ DEL PÚBLIC QUE NO S’ESCOLTA min. 1.03 (es transcriu 
parcialment) 
-una que ja és recorrent, el tema dels gossos, per exemple al parc de (?¿) que està 
aquí dalt al cementiri, jo acostumo a anar-hi amb els meus néts, i no podem caminar. 
Tothom va amb el gos per alà, no recullen... 
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(SE LI DONA UN MICRO) 
-jo preguntava pel tema dels gossos, que en el parc de les Ginesteres, que no s’hi pot 
anar a passejar. I qui diu al parc de les Ginesteres diu per tot arreu, però bueno, el 
parc és un parc públic, no és un parc per gossos.  
I jo particularment ja ho he comentat a alguns de vosaltres, he donat alguna idea, però 
no sé quines idees teniu vosaltres sobre aquest tema, si considereu que és un 
problema ni que penseu fer. 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
Min. 1.04.11-no sé si heu vist que des de fa ja uns quants mesos, a les cartelleres del 
poble hi ha lo que nosaltres hem dit com a campanya de sensibilització amb el tema 
dels gossos, i no només de campanya sinó que en el mateix cartell ja s’avisa que 
primer serà un avis però a la segona fase, serà ja posar sancions.  
És veritat que hi ha moltíssima gent que se’ns ha queixat i per això vam començar 
aquesta campanya que no és d’ara, ve de sempre, l’antic govern ja tenia aquest 
problema, nosaltres tenim aquest problema i a la policia local se li ha donat 
instruccions perquè es vagi avisant a la gent que tots els gossos estiguin censats i si 
no ho estan, hi haurà un avis i la segona vegada serà una sanció.  
Sabem que tot i amb això, és complicat, perquè és a tot arreu. Fins i tot ens trobem 
que de forma voluntària hi ha veïns que han senyalat amb pintura els carrers com 
s’han fet les necessitats els gossos.  
Hi ha moltes maneres de fer-ho, però estem intentant utilitza totes les maneres legals 
per poder solventar aquest problema o aminorar-lo.  
Moltes vegades és l’incivisme de la mateixa gent que té gossos, lo que passa és que 
hi ha vegades que deixen el gos suelto, i altres vegades la gent és més conscient i 
actua.  
Però si que és veritat que és un problema que tenim no solsament a les Ginesteres, 
perquè si aneu a les escales del fondo, és un altre problema que tenim enorme.  
Que sapigueu que estem en el tema i és una prioritat. Està avisat, eh? si mireu les 
cartelleres 
 
Ciutadà: 
Però s’ha d’actuar. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
I és un problema generalitzat, quan parles amb alcaldes o regidors dels altres pobles, 
tothom està igual  i ningú té una formula, hi ha gent que ha fet accions amb sentit de 
l’humor, gent que ha fet campanyes de sensibilització de gent que anava pel carrer i 
quan veia algú que anava amb el gos, anava controlant i si veia que no recollia, li 
portava una bossa. Però ningú ha trobat encara una fórmula que funcioni.  
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
Penseu que hi ha ciutats importants de casa nostra que fins i tot han aplicat el tema de 
fer una estudi de la caca de gos i poder identificar el gos i el duenyo i ni siquiera amb 
això se n’han sortit.  
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Ciutadana: 
Jo tinc una idea. Jo crec que l’únic sistema és que et faci mal la butxaca. Si s’avisa 
una vegada però la segona ja es fa pagar una multa in-situ, però no paperassa, que es 
perd en el temps. Però 10 o 20€ efectius, tothom els pot tenir a la butxaca i això si que 
podria funcionar.  
No sé si això demana una ordenança especial, però jo crec que no més hi ha aquesta 
solució. Una multa immediata. 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
Tenim una ordenança i la sanció mínima son 100€. 
 
Ciutadana: 
Però jo no els podria pagar. Bé. Jo no sóc incívica i no tinc gos, però 100€ no els té la 
gent, 10 o 20€ si que els té. 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
Això és lo que marca l’ordenança. 
 
Ciutadana: 
Però les ordenances es canvien. 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
Ja, però també es pot canviar la manera de fer de la gent. 
 
Ciutadana: 
Jo només és un suggeriment, perquè 100€ no els pagarà mai, la multa es convertirà 
en 300€ 4 anys més tard, paperassa, burocràcia, i això no és una bona gestió.  
És una idea que es podria estudiar. Petites multes i que es paguin immediatament. 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
Ara mateix estem d’acord, el tipus de sanció podem discutir-la, però estem en aquesta 
via.  
 
Ciutadà: 
INTERVENCIÓ DEL PÚBLIC QUE NO S’ESCOLTA min. 1.09 
Vaig a fer una pregunta que també és recorrent.  
Les tares que poden suportar els paviments d’aquest poble? 
Passen camions de gran tonatge en paviments que no estan preparats per aquet 
tonatge i s’estan fent malbé els carrers. I no parlo només d’aquest. El carrer de la 
Mercè es va asfaltar a corre cuita perquè en dos dies es va fer malbé, i el carrer de 
casa és un suplici, forats i tuberies d’aigua rebentades i camions enormes que no 
passen. Però és el pes, que fan malbé el carrer 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
Ramon, el primer carrer que s’ha aplicat aquest sistema és el pont del Sargent on a 
hores d’ara ja està prohibit a partir d’un tonatge, i han sigut els serveis tècnics que ho 
han valorat i ha sigut el primer carrer que està amb una reducció de tara.  
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Ciutadà: 
O sigui que hi ha l’opció de fer passar camions més petits 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
Si, l’únic problema que tinc és que moltes vegades segons quin carrer ha de passar el 
camió de la basura. 
 
Ciutadà: 
Però abans passaven camions més petits i a un municipi que anem tant justos de 
calers, que ens hem de pujar l’IBI perquè necessitem calers, home, lo lògic seria 
estalviar en ciment també 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
S’està fent en algun carrer, ja.   
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Què dieu doncs? Anem a sopar? Doncs moltes gràcies per haver vingut. 
 
I no havent més preguntes per respondre i complint l’objecte de l’acte, Alcaldessa 
Rosa Pou Baró, aixeca la sessió essent les 21:10 hores, de la qual com a Secretaria 
en dono fe. 
 
 
Caldes d’Estrac a 21 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 de 
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac a 27 de març de 2017. 

A Caldes d’Estrac, 4 d’abril de 2017 

 

La Secretària – Interventora 

Montserrat Baulas Bordes 
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