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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA nº 6 DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 

CALDES D’ESTRAC CELEBRADA EL 11 de JULIOL de 2017      

 
Identificació de la sessió  
Núm.: 6 
Caràcter: Extraordinari 
Data: 11 de Juliol de 2017 
Inici:  20.00 h.  
Lloc: Sala Cultural de la Casa Consistorial de Caldes d’Estrac  
 
Assistents: 
 
Rosa Pou Baró (ERC-AM) 
David Salvà Comas (ERC-AM) 
Joan Baró Viaplana (PSC-CP) 
Miquel González Monforte (PSC-CP) 
Joaquim Arnó (PDeCAT) 
Elisabet Segura (PDeCAT) 
Marcos Blázquez (PDeCAT) 
Martí Daban (PDeCAT) 
 
ABSENT - Òscar Baró Clariana (ERC-AM) 
ABSENT - Laura Aloy López (ERC-AM) 
 
Secretària Interventora: 
 
Maria de las Mercedes Gobartt Vázquez 
 
 
INTERVENCIONS: 

Rosa Pou Baró (ERC-AM): 
Aprofitem per presentar-vos a la nostra nova secretària, que és la Mercè Gobartt i tenim 
avui aquí al tresorer, en Carles Santaló perquè com és un ple on entra una part tècnica 
important, perquè pugui resoldre dubtes.  
Sabeu que avui és un ple extraordinari i per tant no hi ha preguntes ni precs.  
Tractem un sol tema que és una modificació de crèdit però com va vinculat a un tema 
que segur que us interessa, dir-vos que tindrem la possibilitat de parlar-ne a fons al 
proper ple que serà el dilluns 24 de juliol 2017. 

 

ORDRE DEL DIA 
 
PUNT ÚNIC  
PROPOSTA DE L’ALCALDIA 
 

 
➢ Modificació de crèdit (crèdit Extraordinari). Núm. Expedient: 07/2017 

 

 

******************* 
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ASSUMPTE: Modificació de crèdit (Crèdit Extraordinari)  
NÚM. EXPEDIENT: 07/2017 
 
Atesa la necessitat d’atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals 
no existeix consignació en el pressupost exercici 2017, cal  tramitar l’expedient de 
modificació de crèdit per mitjà de crèdit extraordinari  amb subjecció a les disposicions 
vigents. 
 
S’han examinat els crèdits de l’esmentat pressupost que es poden deduir sense 
pertorbació del servei i s’ha proposat la modificació de crèdit mitjançant: 
 
 
 

• Consignació de despeses amb crèdits de baixa 
 
 

APLICACIÓ  DESCRIPCIÓ CONSIGNACIÓ 
INICIAL 

PROPOSTA DE 
BAIXA 

CONSIGNACIÓ 
DEFINITIVA 

21 150 48020 Subv.Creu Roja 52.090,00 36.935,25 15.154,75 

 
Total baixes crèdits: 36.935,25 € 
 

• Consignació de despeses amb crèdits en alta  
 

 

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ CONSIGNA
CIÓ INICIAL 

PROPOSTA 
D’ALTA 

CONSIGNACI
Ó DEFINITIVA 

21 
150.22799 

Servei de prevenció d’accidents, 
vigilància i salvament a les 
platges 

0,00 36.935,25 36.935,25 

 
 
Total altes crèdits: 36.935,25 € 
 
 
La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Text Refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març i als articles 34 a 38 del Reial Decret 500/1990. 

 
Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de 
Règim Local, l’aprovació de la modificació del pressupost és competència del Ple de 
l’Ajuntament amb majoria simple. 
 
Per tant, 
 
PROPOSO al Ple municipal l’adopció del següent acord: 
 

1. Aprovar l’expedient de crèdit extraordinari  número 07/2017 que cal finançar 
mitjançant baixes de crèdits d’altres aplicacions, del pressupost vigent de la 
Corporació. 

 
2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies 

hàbils, mitjançant publicació d’un edicte al BOP i al taulell d’anuncis de 
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l’Ajuntament a l’objecte que es puguin interposar les reclamacions que s’estimin 
oportunes. 

 
3. Determinar que en el cas que no es presenti cap reclamació l’acord s’entendrà 

elevat a definitiu sense adoptar-ne un de nou. 
 

 
L’aprovació d’aquest expedient informat per la Secretaria-Interventora es sotmetrà a 
l’aprovació del Ple, segons es reflexa a la Base 11.2  de les Bases d’Execució del 
Pressupost de l’Ajuntament, exercici 2017, amb subjecció als mateixos tràmits i requisits 
que els pressupostos essent d’aplicació les mateixes normes sobre informació, 
reclamacions i publicitat de l’art. 169 TRLRHL. 
 

 

INTERVENCIONS: 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Com ja sabeu, aquest any hem fet una licitació pel servei de salvament de platges, 
llavors el que ens ha passat és que hem consignat aquest crèdit en una aplicació que 
és inadequada, que és la mateixa on es consignava fins ara el salvament de platges que 
requeia directament en modus de subvenció a la Creu Roja.  
Com el servei de salvament de platges no és una subvenció sinó que és un servei, doncs 
a banda d’haver tingut que treure aquest concurs, el que hauríem d’haver fet és el que 
hem fet ara que és crear una aplicació especifica on hi hagués aquesta consignació. 
Com no ho hem fet abans, doncs el que proposem avui en aquest únic punt és justament 
aquesta modificació de crèdit.  
També aclarir que aquesta modificació s’hauria d’haver fet igual encara que l’empresa 
adjudicatària hagués sigut Creu Roja. És una qüestió de que abans es donava 
directament com a subvenció i aquest any ho hem tret a concurs i per tant ha d’anar a 
una altra partida. Això és el que portem avui per aprovar en ple. 
 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
Com vostè ha dit, això és una necessitat prèvia a fer-ho. Abans voldria saber el perquè. 
Per què tanta pressa i a corre-cuita? Per quins interessos amagats per fer-ho tant de 
pressa? Per què la licitació amb tanta urgència i per que la Sra. Pou ha volgut fer fora 
la Creu Roja de la platja de Caldes després de 35 anys de bon servei pels ciutadans. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Li recordo que avui ens hem de cenyir al punt que si és si volem o no la modificació. 
Aquest tema el parlarem al ple ordinari perquè penso que els vilatans també han de tenir 
l’oportunitat de poder parlar si volen fer preguntes, no només com a oposició 
 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
Ens ha convocat vostè a un ple extraordinari per parlar d’una modificació que afecta a 
una licitació que com ha dit no s’ha fet correctament, entenc jo que seria cas de nul·litat 
de la licitació, i jo li estic fent una sèrie de preguntes que tenen a veure amb el que es 
porta a ple. Què ha guanyat fent això? Que hi guanyem tots els ciutadans de Caldes en 
aquest procedir? Són conscients vostès que han empitjorat el servei en quant a recursos 
materials ens referim? No tindrem l’ambulància com fins ara, les condicions 
d’habitabilitat del mòdul i les dependències són paupèrrimes, lavabos exteriors, sala de 
cures sense separar del material, etc. Incomplint fins i tot els mateixos plecs que vostès 
han licitat, que diu mòdul model Diputació, que parla d’unes característiques que aquest 
no té. No tindrem embarcacions de rescat, com fins ara.  
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A vostès els hi és igual, els hi sembla el mateix una moto aquàtica que una embarcació 
de salvament? Dues, per ser exactes, una a la platja i l’altra al port d’Arenys. 
Voldríem saber el perquè de tot això. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Jo voldria saber el seu posicionament sobre aquesta modificació de crèdit 
 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
No pensa contestar? 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Contestaré en el ple ordinari on tots tindrem l’opció i l’oportunitat de fer preguntes 
 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
Ens podria respondre si no és preceptiu que hi hagi consignació suficient a la partida 
corresponent abans d’iniciar una licitació? 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Vols contestar, Carles? Ho dic perquè si volen una resposta tècnica... 
 
Secretària: 
Tots dos estaran d’acord que existia consignació suficient i la causa de nul·litat és 
la manca de consignació o la insuficiència de consignació.  
Cap d’aquests dos supòsits es donen.  
Aquí hi havia un error que ve originat per una manca, un error en la qualificació de 
la naturalesa jurídica del contracte en qüestió, que com ha explicat la Sra. 
Alcaldessa s’estava tractant com un tema de subvenció i no és en cap cas una 
subvenció.  
Però en això ja aprofundirem en el proper ple. De fet, a la memòria d’aquest 
expedient una mica ja s’explica en detall.  
 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
Es a dir, fan una modificació de crèdit per tapar una errada administrativa perquè 
s’ha licitat a partir d’una partida que no es podia licitar?  
És a dir, un contracte de serveis que correspon a un capítol 2, s’ha assignat a una 
aportació d’entitats que correspon a un capítol 4.  
Per tant, entenem que no hi havia consignació suficient, no hi havia la partida, 
perquè s’està creant una partida nova, per tant l’aplicació era errònia. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Sr. Arnó, hi havia consignació. On no hi havia consignació era per exemple al 
conveni que vostè va signar per Santa Florentina i no entraré en el seu joc, però sap 
que allà no hi havia crèdit. No va poder fer una modificació de crèdit perquè no n’hi 
havia i nosaltres vam haver-ho de pagar a l’exercici 2016. 
 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
És molt típic desviar l’atenció d’altres coses quan estem parlant d’una modificació 
que afecta a un contracte de serveis 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Sr. Arnó, al 2015 va fer 22 modificacions de crèdit. 
 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
 i? 
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Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
I les ha fet. Nosaltres no ens hem inventat aquesta etiqueta de modificació de crèdit. 
I un pressupost és un lloc on es pressuposa que tindràs aquella despesa. 
 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
No estem parlant de si les modificacions de crèdit es poden fer o no. Si es fan és 
legal fer-ho.  
Un pressupost, pressuposa, però el que no es pot fer és licitar un servei sense tindre 
la consignació corresponent. I això és el que nosaltres hem entrat un escrit de 
nul·litat al procediment precisament per això.  
I fem aquest ple extraordinari arran de la nostra petició de fer-los veure que no hi 
havia consignació suficient. A banda d’haver licitat un servei amb un bé immoble 
inclòs del qual no hi havia la plena propietat, que és el lloc de socors. Per tant, 
entenem que el procediment és nul. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
En el proper ple ens podrà aclarir com és que cada any vostè ha cedit aquest mòdul 
si era de la Creu Roja. 
 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
No ho sabíem. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
I tant, li tinc els convenis.  
 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
Igual que el va cedir vostè l’any passat i tots els alcaldes que m’han precedit. I tots 
els tresorers, secretaris i interventors ho han vist igual.  
A partir d’aquí, si vostè canvia el criteri, no vol dir que pugui licitar malament el servei 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Aquest any hem vist que aquest mòdul és de Creu Roja, però si veiem que els 
governs que ens han precedit l’han cedit cada any, pensem que és de l’ajuntament, 
però insisteixo, ho parlarem al proper ple. 
 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
O sigui, no volen parlar del tema, no ens volen donar explicacions. Per què tant 
pressa? 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Parlarem al proper ple. 
 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
Si tant clar ho tenien, perquè no ho feien amb temps i no a corre-cuita en 9 dies? 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Estaré encantada de contestar-li en el proper ple 
 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
No vol contestar 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Si tenen alguna pregunta de tresoreria o passem a votació 
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Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
He fet una sèrie de preguntes que vostè no contesta, entenem que per falta 
d’arguments 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
No les contesto perquè ens estem cenyint al punt d’avui, Sr. Arnó. estem a un bucle. 
El punt és modificació de crèdit. Tenim un ple ordinari on tothom podrà preguntar i 
estarem encantats de respondre. De la mateixa manera que el dia 21 tenim una 
sessió informativa i poden venir a preguntar. Nosaltres estarem encantats de 
respondre com fem sempre. Però vostè haurà d’esperar al dia 24 per parlar 
 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
De totes maneres la modificació de crèdit deriva d’uns fets determinats, d’una petició 
nostra, que esperem sigui contestada per escrit com és perceptiu, i per això fem tota 
aquesta sèrie de preguntes però veig que no té gaires ganes de contestar. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Doncs deixem-ho aquí, com tot això està gravat, qui ho hagi de llegir ja ho 
interpretarà com vulgui. 

 

VOTACIÓ: vots a favor 2 ERC-AM i 2 PSC-CP // vots en contra 4 PDeCAT. 

 

Com estem en empat, fem la segona votació amb el vot de qualitat 

VOTACIÓ: vots a favor 2 ERC-AM i 2 PSC-CP // vots en contra 4 PDeCAT, i decideix 
el vot de qualitat de la presidència. 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
Ara entenc perquè la credencial d’un regidor que va arribar fa uns dies no s’hagi 
portat a aquest ple com s’ha fet sempre, que a la que arriba una credencial d’un 
regidor de seguida se li donava d’alta, ara entenem el fet. 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Sap precisament que la credencial ha arribat una vegada convocat el ple.  

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
Ara ho entenem. 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Perquè quedi clar, el nostre regidor Óscar Baró ha hagut de marxar avui per 
urgència de feina, ha hagut de sortir de Catalunya i no ha pogut venir, no hi ha res 
premeditat.  
Esperem que s’incorpori molt aviat el nou regidor que em pensava que avui seria 
per aquí, en Josep Maria. Ja ha arribat tota la documentació, se li va enviar 
divendres a casa i ha de presentar documentació com la declaració d’interessos que 
encara no ha entrat. 
 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
Si que l’ha entrat. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
No, no la ha presentat. 
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Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
Ens consta que ja l’ha entrat, però com no hi és, no li podem preguntar.  

 

I no havent més assumptes per a tractar i acomplint l’objecte de l’acte, l’Alcaldessa Rosa 
Pou Baró, dóna pas a les intervencions del públic quan són les 21:58 hores de la qual 
com a Secretària en dono fe. 

 

 

Caldes d’Estrac a 22 de setembre de 2017 

 

 
L’Alcaldessa- Presidenta 
 
 
Rosa Pou Baró 

En prenc coneixement 
La Secretaria - Interventora 
 
M.Mercedes Gobartt Vázquez 

 
 
 
 

DILIGÈNCIA 

 

Diligència per a fer constar que aquesta acta ha estat aprovada per unanimitat al Ple 
ordinàri número 8 de data 30 d’octubre de 2017. 
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