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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA nº 7 DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE CALDES 

D’ESTRAC CELEBRADA EL 24 de JULIOL de 2017      

 
Identificació de la sessió  
Núm.: 7 
Caràcter: Ordinari 
Data: 24 de Juliol de 2017 
Inici:  20.05 h.   Finalització:  21:35 
Lloc: Sala Cultural de la Casa Consistorial de Caldes d’Estrac  
 
Assistents: 
 
Rosa Pou Baró (ERC-AM)  
Laura Aloy López (ERC-AM) 
Òscar Baró Clariana (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) 
Josep Maria Casal Lacostena (PDeCAT) 
 
Secretària Interventora: 
 
Maria de las Mercedes Gobartt Vázquez 

 

 

ORDRE DEL DIA 

 
 

I- PART RESOLUTIVA 
 

Propostes d’Alcaldia 

 
1. Aprovació de l’acta del Ple de la sessió següent: 

  
Acta del Ple de 29 de maig de 2017.  
 
 
2. Pressa de Possessió del regidor Josep Maria Casal Lacostena del grup 
municipal del PDeCAT. 
 
3. Proposta d’aprovació de les dues Festes Locals per l’any 2018 
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Hisenda – Promoció Econòmica – Comerç - Turisme 

 

4.  Aprovació de la modificació de crèdit número 08/2017.  
5. Aprovació de la modificació de crèdit número 09/2017. 
 
 
Serveis Urbans – Via Pública - Govern Local - Salut  
 
6. Aprovació xifres de població. 
 
 

II- PART DE CONTROL 
 

 
7. Donar compte de Decrets de la Presidència des del núm. 259 al 395 del 2017. 
 
8. Donar compte de les Actes de la JGL 
 
➢ Acta del 8 de maig de 2017 
➢ Acta del 22 de maig de 2017 
➢ Acta del 5 de juny de 2017 
➢ Acta del 19 de juny de 2017 
 
 
9. Precs i Preguntes. 
 
 
 

 
 
 

1. Aprovació de l’acta del Ple de la sessió següent: 

  
Acta del Ple de 29 de maig de 2017 
 

INTERVENCIONS:  

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
No sé si tenen alguna esmena a fer? 
 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
No, ens sembla bé. 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
No  
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Nosaltres tampoc. Llavors s’aprova per unanimitat. 

 

VOTACIÓ:  S’aprova per unanimitat.  
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Vist l’esborrany de l’acta de la sessió anterior 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, és aprovada per assentiment dels membres 
presents sense esmenes ni correccions i, en conseqüència es converteixen en acta a tots 
els efectes. 

2. Pressa de Possessió del regidor Josep Maria Casal Lacostena del grup municipal 
del PDeCAT. 

 
INTERVENCIONS:  

 

Secretària: 
A continuació procedirem a la pressa de possessió del regidor que ha rebut la credencial 
de la junta electoral central que per estar inclòs a la llista de candidats presentada per CiU 
a les eleccions locals de 24/5/2015 en substitució per renúncia de Don Angel Rusiñol 
Esteban.  
Ha efectuat les seves declaracions sobre béns patrimonials, interessos i també la 
declaració d’inexistència de causes d’incompatibilitat.  És així? 
 
Regidor Josep Maria Casal (PDeCAT): 
És així. 
 
Secretària: 
És així.  
A continuació passarem a fer l’acte protocol·lari que mana la llei de règim electoral general. 
Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del 
càrrec de regidor de l’ajuntament de Caldes d’Estrac, amb lleialtat al Rei i guardar i fer 
guardar la constitució com a norma fonamental de l’estat? 

Regidor Josep Maria Casal (PDeCAT): 
Si, ho prometo per imperatiu legal. I vull afegir que per expressió democràtica de la voluntat 
ciutadana resto a disposició del Parlament, del President i del govern de la Generalitat de 
Catalunya per exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar juntament amb totes 
les nostres institucions, l’estat català lliure i sobirà.  
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Josep Maria, benvingut al consistori, i felicitats. Ja pots ocupar el teu lloc de regidor.  

 

3. PROPOSTA D’APROVACIÓ FIXAR PER A L’ANY 2018 LES DUES FESTES 

LOCALS  

 
1. Com cada any és necessari fixar les dues festes locals per tal de confeccionar 

el Calendari laboral per al proper any 2018. 

 

2. La normativa reguladora de les festes locals de Catalunya està contemplada 

en el Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol, segons la qual correspon a 

l’Ajuntament la determinació de les esmentades festes, retribuïdes i no 

recuperables, que seran de dos dies a l’any. 
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3. Els dies que es proposin no poden escaure's en diumenge ni coincidir amb 

cap dels dies festius que s'indiquen a l'Ordre EMO/168/2015, de 25 de maig, 

publicada al DOGC núm. 6888, de 9 de juny de 2015, per la que s'estableix el 

calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l'any 2016. 

 
4. El Decret 177/1980, de 3 d'octubre, estableix que les dues festes locals seran 

fixades per Ordre del Conseller d’ Empresa i Ocupació, a proposta dels municipis 

respectius. 

 

5. D’acord amb l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors que indica que, de les 

catorze festes laborals, dues tindran caràcter local. Es proposa al Ple de 

l’Ajuntament l’adopció del següent 

 

ACORD 
 
PRIMER 

Fixar per a l’any 2018 les dues festes locals següents: 
-   10 de setembre de 2018 

-   13 de desembre de 2018 
 
SEGON 

Comunicar aquest acord al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat 
de Catalunya i a l’àrea de Recursos Humans de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac. 

 
 
INTERVENCIONS:  

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
A la comissió informativa vam comentar que havíem pensat el dia 10 perquè era un dilluns, 
ja que el dia de festa major és dissabte 8, el diumenge 9 és festa i el 11 tenim la nostra 
diada, vam proposar el dia 10 perquè quedessin els 4 dies seguits i coincidint en festa 
major.  Si els hi sembla bé.... 
 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
Si, si, hi votem a favor. 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
Si, nosaltres també. 

 

VOTACIÓ: s’aprova per unanimitat 

 
 
4. Aprovació de la Modificació de crèdits núm. 08/2017 

 
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. 
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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: 
 
 
DETALL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT PROPOSADA: 

Consignació de despeses amb crèdits de baixa 

 

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ CONSIGNACIÓ 

INICIAL 

PROPOSTA 

DE BAIXA 

CONSIGNACIÓ 

DEFINITIVA 

17 920 20300 Lloguer Fotocopiadora          7.029,00       2.758,80            4.270,20    

17 920 21500 Mant. Material Impressió        14.000,00    1.379,40           12.620,60      

 

 

Total baixes crèdits: 4.138,20 € 

 

• Consignació de despeses amb crèdits en alta  

 

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ CONSIGNACIÓ 

INICIAL 

PROPOSTA 

D’ALTA 

CONSIGNACIÓ 

DEFINITIVA 

17 920 62570 Adquisició 

fotocopiadores 

               0,00       4.138,20            4.138,20    

 

 

Total altes crèdits: 4.138,20 € 

 
 
legislació aplicable 
 
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. 
 
Es proposa els següents  ACORDS: 
 
1. Aprovar l’expedient de crèdit extraordinari  número 08/2017 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 de quinze dies hàbils, 

mitjançant publicació al BOPB i al taulell d’anuncis de la Seu Electrònica de l’Ajuntament 

amb 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. 
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L’aprovació d’aquest expedient informat per la Secretària-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: 

Regidor Oscar Baró (ERC-AM): 
Es tracta d’una modificació de crèdit en la modalitat de crèdit extraordinari, això vol dir que 
hem creat una aplicació pressupostària nova, en aquest cas es tracta d’adquisició de 
fotocopiadores.  
Hem estimat que la millor opció era la compra d’una fotocopiadora nova, per valor 
4.138,20€ i per crear l’alta d’aquesta aplicació amb aquest import ens hem finançat, hem 
fet una baixa d’aquest import de dues aplicacions. Una és el lloguer de fotocopiadora, que 
tenia una consignació oficial de 7.029€. Hem fet una baixa d’aquesta aplicació per valor de 
2.758€ quedant l’aplicació en 4.270,20€.  
D’altra banda hi ha una altra aplicació que és manteniment de material d’impressió que 
també hem fet una baixa, partint de 14.000€ que hi havia inicialment, una proposta de baixa 
de 1.379,40€ quedant una consignació definitiva de 2.620,60€.  
Per tant, són les dos baixes que fan els 4.138€ que hem portat a aquesta nova aplicació 
per adquirir la fotocopiadora.  
 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
En tractar-se d’una operació de gestió ordinària del govern el nostre vot serà d’abstenció 
però creiem que adquirir fotocopiadores quan es poden disposar en réntings és una 
equivocació, però vostès sabran el que fan.  
 

VOTACIÓ: 6 vots a favor (ERC-AM) i PSC-CP) i 5 abstencions PDeCAT.  

 
5. Aprovació de la Modificació de crèdits núm. 09/2017 

 
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: 
 
DETALL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT PROPOSADA: 

Consignació de despeses amb crèdits de baixa 

 

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ CONSIGNACIÓ 

INICIAL 

PROPOSTA DE 

BAIXA 

CONSIGNACIÓ 

DEFINITIVA 

19 313 63274 Obres Consultori          9.500,00       9.500,00                    0,00    

 

 

Total baixes crèdits: 9.500,00 € 
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• Consignació de despeses amb crèdits en alta  

 

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ CONSIGNACIÓ 

INICIAL 

PROPOSTA 

D’ALTA 

CONSIGNACIÓ 

DEFINITIVA 

12 155 61971 Arranjament via 

pública 

            500,00       6.000,00            6.500,00    

12 933 63271 Arranjament 

edificis 

            100,00    3.500,00         3.600,00 

 

 

Total altes crèdits: 9500,000 € 

 
legislació aplicable 
 
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. 
 
Es proposa els següents  ACORDS: 
 
1. Aprovar l’expedient de crèdit extraordinari  número 09/2017 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 de quinze dies hàbils, 

mitjançant publicació al BOPB i al taulell d’anuncis de la Seu Electrònica de l’Ajuntament 

amb 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 Secretària-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: 

Regidor Oscar Baró (ERC-AM): 
En aquest cas es tracta d’una modificació de crèdit en la modalitat de suplement de crèdit. 
Es tracta d’un moviment d’imports entre aplicacions pressupostàries ja existents.  
Per un cantó tenim l’aplicació pressupostària que es diu obres consultori que teníem una 
consignació de 9.500€.  
Teníem inicialment un pla de moure el consultori de la seva ubicació actual a un altre lloc, 
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que de moment això ho deixarem en stand by i aquest any no es farà res al respecte. 
Entenem que hi ha altres prioritats per les quals destinar aquests diners.  
Per tant, fem una proposta de baixa d’aquests 9.500€ i els portem a altres dos aplicacions, 
una és arranjament de via pública, que tenia una consignació inicial de 500€. Fem la 
proposta d’alta de 6.000€, quedant a 6.500€. Aquest import es destinarà per l’adequació 
dels accessos del pàrquing de les plaques fotovoltaiques de la N-II, que ja està bastant 
avançat les autoritzacions amb carreteres i la idea és fer-ho al setembre o octubre.  
Després tenim arranjament d’edificis, que tenia una consignació inicial de 100€. Fem 
proposta d’alta de 3.500€. L’ampliem per una obra que volem fer gairebé immediata a 
l’escolla bressol, que té unes carències que s’han de subsanar amb urgència i ho farem a 
l’agost perquè estigui resol de cara a l’inici de curs escolar.  
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Afegiria que el tema de la connexió del pàrquing amb l’estació, per poder entrar més 
fàcilment a Caldes. I de l’escola bressol, és per donar resposta al famós annex que es va 
fer quan es va fer la concessió, que l’ajuntament reconeixia que hi havia una sèrie de 
deficiències, però que mai s’han arribat a corregir i aquest estiu volem corregir totes les 
que sigui possibles.  
 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
És un tema de gestió municipal, però ja que ho han esmentat, si que ens agradaria saber 
on estava previst el trasllat del consultori, perquè suposo que devien tenir un pressupost 
per traslladar-ho.  
I als arranjaments de la via pública, aquesta connexió que esmenta, a la comissió 
informativa no ens van saber ensenyar el projecte i ens agradaria veure’l abans que es 
realitzés l’obra, per saber exactament en què consisteix i el perill que suposa l’abocament 
dels cotxes de l’aparcament directes cap a l’accés de la N-II cap a Caldes, passant per 
l’estació, i per aquest motiu fins a dia d’avui estava tancat, precisament pel perill que 
comporta. 
 
Regidor Oscar Baró (ERC-AM): 
Comentar que tal com vam dir a la sessió informativa, tenim pressupost per l’escola bressol, 
per tant s’està procedint de la manera que s’ha de fer per començar les obres.  
Per la part dels accessos a la N-II, en aquí encara no tenim pressupost en ferm, ara passaré 
la paraula al Miquel que podrà afegir tots els detalls dels projectes i de les obres del 
consultori.  
 
Regidor Miquel Gonzalez (PSC-CP): 
En relació a la sortida del pàrquing, estem treballant amb carreteres per fer la sortida. 
D’entrada s’ha de rebaixar el mur que limita amb la carretera, s’ha de tirar el carril de sortida 
lo més possible cap a la dreta i s’ha de garantir que no es pugui sortir del pàrquing fins la 
carretera.  
Aquestes són les obres que s’han de fer i estem conjuntament amb Generalitat tancant-ho. 
El consultori d’entrada es volia posar al costat de serveis socials, però vam estar parlant 
amb el departament de salut i no donava els metres per ubicar allà.  
 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
Pel que ens ha explicat del tema de l’accés suposo que valdrà més dels 6.500€, això déu 
ser per fer el projecte, per tant ens agradaria quan el tinguin, poder-lo veure.   
El nostre vot serà d’abstenció 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
Nosaltres a favor 
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VOTACIÓ: s’aprova per 6 vots a favor (ERC-AM i PSC-C) i 5 abstencions PDeCAT.  

 

6.  Aprovació xifres de població 

 
Vist el Padró municipal d’Habitants d’aquest Ajuntament a 1 de gener de 2017, conseqüència de 
variacions per altes, baixes i modificacions ocorregudes durant l’exercici de 2016 al padró. 
 
Vista la Resolució de 16 de desembre de 2003, de procediment d’obtenció de la proposta de xifres 
oficials de població. 
 
Atès informe emès per part del Departament de Padró de la Diputació de Barcelona, on fan constar 
que el nombre d’habitants d’aquest municipi a 1 de gener de 2017 és de 2829. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament de prendre el següent  
 
ACORD: 
 
PRIMER:  
Aprovació de la XIFRA OFICIAL DE POBLACIÓ A 01-01-2017   2829 
Homes         1359 
Dones         1470 
 
SEGON: Exposar al públic en el tauler d’anuncis d‘aquest Ajuntament, pel coneixement general. 
 
INTERVENCIONS: 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Aquí no hi ha massa a dir. 
 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
No hi ha gaire a dir 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
No hi ha res a dir. Vulguem a no som aquests no? 

 

VOTACIÓ: queda aprovat per unanimitat.  

 
7. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE LA PRESIDÈNCIA DES DEL NÚMERO 259 AL 395  
DEL 2017 

259 23/05/2017 Adjudicació definitiva Fase 2 Obres Escola Sagrada Família 

260 24/05/2017 Comunicació prèvia Riera 76-82. Exp. 479/2017 

261 25/05/2017 Certificat urbanístic c. Santema 2 

262 25/05/2017 LLOGUER DE MATERIAL 

263 26/05/2017 COMUNICACIÓ PRÈVIA C. PAU CASALS, 8 
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264 29/05/2017 OVP C/ La Mercè, 17 

265 29/05/2017 COMUNICACIÓ PRÈVIA C. MAJOR, 49, 2N 4A 

266 29/05/2017 AVOCAR COMPETÈNCIA DELEGADA PER A LA CELEBRACIÓ 
MATRIMONI CIVIL - EVP 

267 30/05/2017 APROVACIÓ BESTRETA 

268 30/05/2017 APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 
SALVAMENT I SOCORRISME A LES PLATGES 2017 

269 31/05/2017 CONVOCATÒRIA JGL Nº 11 DE 5 DE JUNY DE 2017  

270 31/05/2017 APROVACIÓ BASES REGULADORES ATORGAMENT LLICÈNICES 
OVP FIRA D' ESTIU 2017 AL PARC JOAN MARAGALL 

271 31/05/2017 APROVACIO RELACIO OBLIGACIONS O-17-22 

272 31/05/2017 APROVACIO RELACIO OBLIGACIONS O-17-23 

273 01/06/2017 MESA CONTRACTACIÓ LICITACIÓ CONCESSIÓ MÒDULS 5 i 6 
PARC MARAGALL - SOBRE Nº 1 i 2 (2 dies)  

274 01/06/2017 COMUNICACIÓ PRÈVIA C. LLUIS COMPANYS, 112 

275 01/06/2017 COMUNICACIÓ PRÈVIA CAMÍ RAL, 25, 1R 

276 01/06/2017 MESA CONTRACTACIÓ LICITACIÓ CONCESSIÓ PARADES 2, 3 i 6 
DEL MERCAT MUNICIPAL D'ABASTAMENTS  

277 01/06/2017 CONVOCATÒRIA MESA DE CONTRACTACIÓ SERVEI DE 
PREVENCIÓ I SALVAMENT A LES PLATGES 2017 

278 01/06/2017 Aprovació llista admesos i exclossos 

279 02/06/2017 Aprovació llista admesos i exclossos 

280 02/06/2017 COMUNICACIÓ PRÈVIA C, LA RIERA 54-56 

281 02/06/2017 NOMENAMENTS AGENTS POLICIA ESTIU 

282 26/06/2017 COMUNICACIÓ PRÈVIA C. LA RIERA, 37 

283 05/06/2017 APROVACIÓ Admesos i exclosos Pla d'Ocupació Peó de Jardineria 
- FENT CAMINS 

284 02/06/2017 Pla d'ocupació convocatòria amb caràcter d'urgència treballador/a 
familiar 

285 02/06/2017 CONTRACTACIÓ PLA OCUPACIÓ - NETEJA 

286 05/06/2017 RESERVA SALA FABRIQUETA PER CASAMENT 

287 06/06/2017 AUTORITZACIÓ COL.LOCACIÓ BANDEROLES  

288 07/06/2017 OVP Passeig dels Anglesos, 7 

289 07/06/2017 CANVI DE DESTÍ 

290 09/06/2017 LIQUIDACIÓ CANVI DE TITULARITAT ACTIVITAT BAR CAMÍ RAL 
32 
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file://///SERVIDOR/Plens%20Municipals%20I%20JGL/2017%20Plens%20i%20JGL/PLENS/2017-05-29%20PLE%205%20ORDINARI/PLE%20ORDINARI%2029.05.17/ACORDS%20DE%20PLE/DECRETS%202017%20PDF/DECRET%20276.010617%20-%20CONVOCATÒRIA%20MESA%20CONTRACTACIÓ%20SOBRE%20Nº%201%20i%202%20PARADES%20MERCAT.pdf
file://///SERVIDOR/Plens%20Municipals%20I%20JGL/2017%20Plens%20i%20JGL/PLENS/2017-05-29%20PLE%205%20ORDINARI/PLE%20ORDINARI%2029.05.17/ACORDS%20DE%20PLE/DECRETS%202017%20PDF/DECRET%20276.010617%20-%20CONVOCATÒRIA%20MESA%20CONTRACTACIÓ%20SOBRE%20Nº%201%20i%202%20PARADES%20MERCAT.pdf
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291 09/06/2017 LIQUIDACIÓ CANVI DE TITULARITAT REST. MAROLA 

292 09/06/2017 LIQUIDACIÓ CANVI DE TITULARITAT BAR EL PORRONET 

293 09/06/2017 LIQUIDACIÓ OBERTURA ACTIVITAT AGROBOTIGA MONSA 

294 09/06/2017 LIQUIDACIÓ CANVI DE TITULARITAT PASTISSERIA ST. JOSEP 12 

295 09/06/2017 APROVACIÓ PERMÍS PATERNITAT 

296 09/06/2017 Pla d'ocupació contractació treballador-a familiar 

297 09/06/2017 MESA CONTRACTACIÓ LICITACIÓ MÒDULS 5 i 6 PARC 
MARAGALL - SOBRE Nº 3 

298 09/06/2017 COMUNICACIÓ PRÈVIA CTRA. SANT VICENÇ 46-52 

299 12/06/2017 OVP.Camí Ral, 26 

300 12/06/2017 OVP C/ Fornaca 

301 12/06/2017 Certificat urbanístic- C. Lluís Companys 117 (solar zona IX) 

302 12/06/2017 Certificat urbanístic- C. Lluís Companys 117 (solar zona II T1-A2) 

303 13/06/2017 Adjudicació concessió demanial de l'ús privatiu del mòdul 5-6 del 
Parc Joan Maragall 

304 13/06/2017 CONVOCATÒRIA MESA DE CONTRACTACIÓ SERVEI DE 
PREVENCIÓ I SALVAMENT A LES PLATGES 2017 

305 14/06/2017 Ampliació de la terrassa durant la temporada d'estiu 

306 14/06/2017 AUTORITZACIÓ TUNA RACE AIGUES OBERTES DE CALDES 
D'ESTRAC  

307 14/06/2017 DESESTIMAR RECURS DE REPOSICIÓ  

308 14/06/2017 Reserva plaça d'aparcament minusvàlid C/ Riera davan núm. 63 

309 14/06/2017 COMUNICACIÓ PRÈVIA C. LA RIERA, 8 

310 14/06/2017 CONVOCATÒRIA JGL Nº 12  DE 19 DE JUNY DE 2017  

311 15/06/2017 COMUNICACIÓ PRÈVIA C. LA RIERA, 27, ESC. D, BAIX 1a 

312 15/06/2017 ACTE TERMINI AUDIÈNCIA EXP. RESP. PATRIMONIAL 446/2017 

313 15/06/2017 ACORD INCOACIÓ 

314 15/06/2017 ACORD INCOACIÓ 

315 15/06/2017 ACORD INCOACIÓ 

316 15/06/2017 ACORD INCOACIÓ 

317 15/06/2017 TAXA LLIÈNCIA D'AUTOTAXI - LLICÈNCIA DE TAXI Nº 3 

318 16/06/2017 AUTORITZACIÓ LLICÈNCIA ATRACCIONS PARC JOAN 
MARAGALL ESTIU 2017 

file://///SERVIDOR/Plens%20Municipals%20I%20JGL/2017%20Plens%20i%20JGL/PLENS/2017-05-29%20PLE%205%20ORDINARI/PLE%20ORDINARI%2029.05.17/ACORDS%20DE%20PLE/DECRETS%202017%20WORD/297.090617%20-%20CONVOCATÒRIA%20MESA%20CONTRACTACIÓ%20SOBRE%20Nº%203%20MÒDULS%205%20i%206%20P.MARAGALL.doc
file://///SERVIDOR/Plens%20Municipals%20I%20JGL/2017%20Plens%20i%20JGL/PLENS/2017-05-29%20PLE%205%20ORDINARI/PLE%20ORDINARI%2029.05.17/ACORDS%20DE%20PLE/DECRETS%202017%20WORD/297.090617%20-%20CONVOCATÒRIA%20MESA%20CONTRACTACIÓ%20SOBRE%20Nº%203%20MÒDULS%205%20i%206%20P.MARAGALL.doc
file://///SERVIDOR/Plens%20Municipals%20I%20JGL/2017%20Plens%20i%20JGL/PLENS/2017-05-29%20PLE%205%20ORDINARI/PLE%20ORDINARI%2029.05.17/ACORDS%20DE%20PLE/DECRETS%202017%20PDF/DECRET%20306.140617%20-%20Autorització%20TUNA%20RACE%20BALFEGÓ%20aigües%20obertes-SIGNAT.pdf
file://///SERVIDOR/Plens%20Municipals%20I%20JGL/2017%20Plens%20i%20JGL/PLENS/2017-05-29%20PLE%205%20ORDINARI/PLE%20ORDINARI%2029.05.17/ACORDS%20DE%20PLE/DECRETS%202017%20PDF/DECRET%20306.140617%20-%20Autorització%20TUNA%20RACE%20BALFEGÓ%20aigües%20obertes-SIGNAT.pdf
file://///SERVIDOR/Plens%20Municipals%20I%20JGL/2017%20Plens%20i%20JGL/PLENS/2017-05-29%20PLE%205%20ORDINARI/PLE%20ORDINARI%2029.05.17/ACORDS%20DE%20PLE/DECRETS%202017%20PDF/DECRET%20310.140617%20-%20Convocatòria%20JGL%2019.06.2017%20Nº%2012-SIGNAT.pdf
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319 16/06/2017 AUTORITZACIÓ LLICÈNCIA XURRERIA PARC JOAN MARAGALL 
ESTIU 2017 

320 16/06/2017 AUTORITZACIÓ RETOLACIÓ SUPERMERCAT CONDIS ALS 
SENYALS INFORMATIUS DE LA RIERA  

321 19/06/2017 NOMENAMENT SECRETÀRIA INTERVENTORA 

322 19/06/2017 ACORDAR SOBRESEÏMENT PROCEDIMENT I ARXIU ACTUACIONS 
RESTAURACIÓ DE LA REALITAT FÍSICA ALTERADA 

323 19/06/2017 INCOAR EXP. SANCIONADOR PER PRESUMPTA INFRACCIÓ 
TRIBUTÀRIA LLEU 

324 19/06/2017 BESTRETA MATERIAL PROGRAMA FORMATIU - OCUPACIONAL 
"FENT CAMINS 2017" 

325 20/06/2017 INCOAR EXP. SANCIONADOR PER PRESUMPTA INFRACCIÓ 
TRIBUTÀRIA LLEU 

326 21/06/2017 Subministrament aigüa potable mòduls 5-6 Parc Joan Maragall 

327 21/06/2017 RESERVA PUNTUAL PISTA PAVELLÓ MUNICIPAL 30/06/2017 

328 21/06/2017 RESERVA PUNTUAL PISTA PAVELLÓ MUNICIPAL DEL 17/07/2017 
AL 21/07/2017 

329 21/06/2017 TRIATLÓ 2017  -  BESTTRAIL S.L.  

330 21/06/2017 Nomenament nova usuària administradora aplicatiu WTP 

331 21/06/2017 Acceptació subvencions en espècie per a l'adquisició de novetats 
editorials en català 

332 21/06/2017 ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER 
TRACTAMENT FITOSANITARI ARBRES PLATANERS 

333 21/06/2017 Baixa Vigilant 

334 22/06/2017 Celebració Revetlla St. Joan mòduls 1 i 2 

335 22/06/2017 Ampliaciació horari tancament mòdul 4 dia 22 de juny 

336 22/06/2017 Llicència parada garapinyades fira estiu 2017 Parc Joan Maragall 

337 22/06/2017 Llicència parada lloguer bicicletes fira estiu 2017 Parc Joan 
Maragall 

338 22/06/2017 APROVACIO RELACIO D'OBLIGACIONS O-17-24 

339 22/06/2017 Autorització Torneig Handbol MARESME WEEK 2017 

340 23/06/2017 ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR DE SERVEI PEL LLOGUER 
MÒDUL SE SOCORS PLATGES 2017 

341 23/06/2017 Llicència urbanística Exp. 1100/2017 

342 23/06/2017 Aprovació Pla de Seguretat i salut 

343 23/06/2017 Canvi vehicle llicència taxi 

file://///SERVIDOR/Plens%20Municipals%20I%20JGL/2017%20Plens%20i%20JGL/PLENS/2017-05-29%20PLE%205%20ORDINARI/PLE%20ORDINARI%2029.05.17/ACORDS%20DE%20PLE/DECRETS%202017%20PDF/DECRET%20329.210617%20Autorització%20TRIATLÓ%202017%20-%20SIGNAT.pdf
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344 26/06/2017 Decret d'admesos i exclosos pla d'ocupació de treballadora 
familiar 

345 26/06/2017 Tall de carrer Major davant núm.29 per connexió escomesa de 
clavegueram 

346 27/06/2017 NOMENAMENT AGENT POLICIA 

347 27/06/2017 Modificació ajuts individuals Casals-KMPUS D'ESTIU 2017 

348 28/06/2017 LLICÈNCIA URBANÍSTICA C/.PINS D'EN SALVÀ 29B 

349 28/06/2017 CONVOCATÒRIA JGL Nº 13 DE 3 DE JULIOL DE 2017  

350 29/06/2017 APROVACIÓ BESTRETA 

351 29/06/2017 OVP C/ SANTEMA 25. DYNAMIC HOTELS 

352 29/06/2017 RESOLUCIÓ DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR STELGROC 

353 29/06/2017 CONVOCATÒRIA COMISSIÓ INFORMATIVA DE PLE 
EXTRAORDINARI Nº6 DE DATA 4/7/17  

354 29/06/2017 Donar de baixa Montserrat Baulas Bordes i d'alta Mercè Gobartt 
Vázquez com a nova administradora de l'entitat aplicatiu RPC 

355 29/06/2017 BAIXA PADRONAL PER INSCRIPCIÓ INDEGUDA INICIAL 
COMUNITARIS 

356 30/06/2017 ANUL.LAR RESERVES PISTA PAVELLO MUNICIPAL (DA 327/17 & 
328/17) 

357 30/06/2017 COMUNICACIÓ PRÈVIA C/ PAU CASALS, 30 

358 03/07/2017 OVP contenidor C/ Major,28 

359 03/07/2017 BAIXA PADRONAL PER INSCRIPCIÓ INDEGUDA INICIAL GENERAL 

360 04/07/2017 Contracte menor subministrament i col·locació tancament despatx 
4t pis Ajuntament 

361 04/07/2017 Nomenament Interí 

362 04/07/2017 MESA CONTRACTACIÓ LOT 3 ASSEGURANCES SOBRES 2 

363 04/07/2017 Contracte de servei reparació aire condicionat Biblioteca 

364 05/07/2017 OVP C/ SANTEMA 25 I RESERVA APARCAMENT CAN MUNTANYÀ. 
INAUGURACIÓ DYNAMIC HOTELS 

365 05/07/2017 DECLARAR CADUCITAT I INCOAR NOU EXP. SANCIONADOR X 
INCOMPLIMENT ORDENANÇA TINENÇA D'ANIMALS 

366 05/07/2017 APROVACIO RELACIO D'OBLIGACIONS O/17/25 

367 05/07/2017 CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI Nº 6 DE 10 de JULIOL de 
2017  

368 05/07/2017 ACORD INCOACIÓ 

369 05/07/2017 ACORD INCOACIÓ 

file://///SERVIDOR/Plens%20Municipals%20I%20JGL/2017%20Plens%20i%20JGL/PLENS/2017-05-29%20PLE%205%20ORDINARI/PLE%20ORDINARI%2029.05.17/ACORDS%20DE%20PLE/DECRETS%202017%20PDF/DECRET%20349.280617%20Convocatòria%20JGL%20nº%2013%20-%20SIGNADA.pdf
file://///SERVIDOR/Plens%20Municipals%20I%20JGL/2017%20Plens%20i%20JGL/PLENS/2017-05-29%20PLE%205%20ORDINARI/PLE%20ORDINARI%2029.05.17/ACORDS%20DE%20PLE/DECRETS%202017%20PDF/DECRET%20353.290617%20Decret%20Conv.Com.%20Infor.%2004.07.17-%20SIGNAT.pdf
file://///SERVIDOR/Plens%20Municipals%20I%20JGL/2017%20Plens%20i%20JGL/PLENS/2017-05-29%20PLE%205%20ORDINARI/PLE%20ORDINARI%2029.05.17/ACORDS%20DE%20PLE/DECRETS%202017%20PDF/DECRET%20353.290617%20Decret%20Conv.Com.%20Infor.%2004.07.17-%20SIGNAT.pdf
file://///SERVIDOR/Plens%20Municipals%20I%20JGL/2017%20Plens%20i%20JGL/PLENS/2017-05-29%20PLE%205%20ORDINARI/PLE%20ORDINARI%2029.05.17/ACORDS%20DE%20PLE/DECRETS%202017%20PDF/DECRET%20367.%20Convocatòria%20Ple%20Extraordinari%2011.07.17%20Nº6.pdf
file://///SERVIDOR/Plens%20Municipals%20I%20JGL/2017%20Plens%20i%20JGL/PLENS/2017-05-29%20PLE%205%20ORDINARI/PLE%20ORDINARI%2029.05.17/ACORDS%20DE%20PLE/DECRETS%202017%20PDF/DECRET%20367.%20Convocatòria%20Ple%20Extraordinari%2011.07.17%20Nº6.pdf
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370 05/07/2017 ACORD INCOACIÓ 

371 06/07/2017 Renovació Llicència parada 18 Mercat Ambulant divendres. Fruites 
i verdures. 

372 06/07/2017 Renovació Llicència parada 2 Mercat Ambulant divendres. Roba de 
la llar i confecció. 

373 06/07/2017 DECLARAR PRESCRIPCIÓ I ARXIU DE L'EXPEDIENT 

374 06/07/2017 DECLARAR PRESCRIPCIÓ I ARXIU DELS EXPEDIENTS 

375 06/07/2017 Llicència parada artesanal fira Parc Joan Maragall. Estiu 2017 

376 06/07/2017 Llicència parada pronto moda fira Parc Joan Maragall. Estiu 2017 

377 07/07/2017 Renovació llicència parada 20 Rostisseria Mercat Ambulant 

378 07/07/2017 Modificació dates de celebració de la TRIATLÓ 

379 07/07/2017 BAIXA PER INSCRIPCIÓ INDEGUDA DEFINITIVA D'HABITANTS 

380 10/07/2017 Modificació Acord JGL 19/06/2017 Casal-kmpus estiu 2017 - Ajuts 
Atorgats a Lleure 3D 

381 10/07/2017 Resolució d´ajuts pendents de la JGL 19/06/2017 casal-kmpus estiu 
2017 

382 10/07/2017 Adjudicació contracte servei de mediació i assessorament de l’ 
assegurança de defensa i reclamació de danys de l’ Ajuntament de 
Caldes d’ Estrac  

383 10/07/2017 COMUNICACIÓ PRÈVIA C/ LA RATLLA, 2b 

384 10/07/2017 NOMENAMENT SECRETÀRIA ACCIDENTAL EPEL CALDES XXI 

385 10/07/2017 AUTORITZACIÓ BESTRETA 

386 10/07/2017 LLICÈNCIA OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA PER FIRA D'ESTIU 

387 11/07/2017 CONTRACTE DE SERVEIS Inspecció instal·lació elèctrica baixa 
tensió CEIP 

388 11/07/2017 RESERVA SALA EXPOSICIONS FABRIQUETA 

389 12/07/2017 LLISTA PROVISIONAL ADMESOS/EXCLOSOS -Borsa de treball 
agent interí policia local 2017 

390 12/07/2017 RESOLUCIÓ EXP. SANCIONADOR 722/2017 

391 12/07/2017 RESOLUCIÓ AL.LEGACIONS 

392 12/07/2017 RESOLUCIÓ AL.LEGACIONS 

393 12/07/2017 OVP C/ Pau Casals,30. 

394 12/07/2017 Convocatòria Comissió Informativa de PLE ORDINARI Nº7 DE 
DATA 24/7/17 

395 12/07/2017 Convocatòria JGL nº 14 del 17/7/17 
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INTERVENCIONS: 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Avui li donaré compte del decret que em va preguntar a l’últim ple. A la comissió informativa 
també els vaig demanar que si volien tenir alguna informació d’algun decret m’ho diguin 
per poder parlar-ne més a fons. Alguna pregunta?  
 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
No, no 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Aquest què fem? Vol que aquest el tractem ara?  
 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
Com vostè vulgui. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Era el 214 i aquest decret anava en relació a una reclamació de responsabilitat patrimonial 
per part d’un membre del consistori. Com és un tema que té a veure amb la seva vida 
privada, em permetran que no digui el nom, igual que no ho diria si fos qualsevol ciutadà 
de Caldes, perquè és un tema privat.  
Els puc dir que és per uns desperfectes que van tenir lloc quan es va fer la poda.  
Llavors l’ajuntament ha rebut un pressupost de la persona que ha d’arreglar la teulada i 
com tenim una assegurança que és per danys patrimonials, que és la mateixa que ja es 
tenia amb anterioritat, amb una franquícia de 600€, vol dir que l’ajuntament d’aquests 
1.500€ que costa la reparació de la teulada, a nosaltres ens suposa una despesa de 600€. 
Com al mateix temps tenim una altra reclamació patrimonial que estem esperant que ens 
portin més papers d’un senyor també, un ciutadà que va caure i es va trencar les ulleres, 
quan ho tinguem, vam calcular que les dues reclamacions patrimonials segurament serien 
favorables i hauríem de fer un pagament d’uns 1.200€ i per això vam fer aquesta 
modificació de crèdit de 1.500€ perquè només teníem contemplat per danys patrimonials 
500€, que amb la inexperiència no vam donar-hi importància, ara creiem que no pot ser, 
perquè un ciutadà que et demana un dany patrimonial, té dret a ser escoltat i atès tant si 
és un ciutadà de carrer com un regidor del consistori.  
I aquest és el decret que vostè volia saber l’altre dia. 
 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
En tot cas, més que el decret és l’ordre de pagament. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Si, que a nosaltres ens constarà els 600€ 
 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
Simplement és això, volíem saber si aquest ordre de pagament s’havia fet efectiva abans 
de que l’asseguradora hagués comprovat la veracitat 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
No, aquesta ordre de pagament s’ha assignat fa poc. 
 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
El decret no, ara estem parlant que el decret és... 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
En el decret el que estem fent és estimar aquesta reclamació 
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Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
Correcte. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
L’orde de pagament encara no està firmada, s’ha firmat fa poc. 
 
 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
Però s’estima sense l’informe de l’assegurança. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
No, no, li hem passat a l’assegurança. 
 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
Revisarem altre cop l’expedient, perquè hi deu mancar algun document. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
I si volen revisar el de l’altre ciutadà també ho poden fer. 
 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
També, també. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
I després aprofito per comentar-li un fet alternatiu que vostè va dir l’altre dia, que 
l’ajuntament mai havia gastat un duro en aquests casos. 
 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
No és cert. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Vostè va dir això, no sé si consta en acta però ho va dir. Però és la mateixa assegurança i 
en els anys anteriors també havien tingut dos danys patrimonials per anys. Hi ha molts 
que han quedat allà morts, al meu criteri no hi haurien d’haver quedat perquè penso que 
els ciutadans tenen dret a que se’ls hi atengui les seves reclamacions patrimonials, però 
que no ens digui que mai havia suposat cap cost per l’ajuntament perquè no és cert. 
 
 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
Si vol li recordo una mica les paraules, i era el fet que l’ajuntament no havia pagat mai 
sense haver informat mai la companyia d’assegurances. Aquest era el relat, si tinguéssim 
l’acta del ple... això és el que vàrem dir. Ens alegrem que la previsió que es fes per pagar 
la totalitat quedi només en aquestes dues franquícies. Ens alegrem que la pregunta hagi 
servit per reconduir la situació i sigui l’asseguradora la que pagui. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
La situació ja estava reconduïda. 
 

Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament. 

8. Donar compte de les Actes de la JGL 

➢ Acta del 8 de maig de 2017 
➢ Acta del 22 de maig de 2017 
➢ Acta del 5 de juny de 2017 
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➢ Acta del 19 de juny de 2017 
 
INTERVENCIONS:. 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Si tenen alguna pregunta, els dic el mateix que abans... 
 
 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
En tot cas és donar compte. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Els decrets també, però vostè fa preguntes, de vegades, no? 
 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
Si 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Doncs per això, no té cap pregunta? 
 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
No. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Doncs passem al següent. 
Punt sobrevingut, és una moció.  
Es vota la urgència de la moció: 
 

INTERVENCIONS: 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Com la moció va ser entrada després que es signés la convocatòria de ple, hauríem de 
votar la urgència, tal com marca el ROM. Les mocions sempre es fan abans que els precs 
i preguntes. No està a l’ordre del dia perquè ha entrat un cop convocat el ple. 
 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
Ha entrat com sempre entren les mocions, el dijous. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Home, com sempre segons com.  
Llavors hem de votar la urgència.  
En el nostre cas ens abstindrem 
 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
El nostre vot serà favorable. 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
Abstenció. 

 

VOTACIÓ: 5 vots favorables (PDeCAT) i 6 abstencions (4 ERC-AM + 2 PSC-CP) 
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MOCIÓ SOBRE LA LICITACIÓ DEL SERVEI DE PREVENCIÓ D'ACCIOENTS, 
VIGILANCIA, SALVAMENT I SOCORRISME A LES PLATGES DE CALDES 
D'ESTRAC PEL 2017. 

 
A la vista de la documentació obrant a l'expedient d'aquesta licitació (núm. 
881/2017), convocada per Decret d'Alcaldia (núm. 268/2017, de 30 de maig) per 

procediment obert i tramitació urgent, s'han detectat nombroses irregularitats de 

procediment que són motiu suficient per a considerar tot el procés seguit com a invàlid 

i/o nul de ple dret, per diferents vulneracions del que s'estableix a la legislació vigent, 

en especial el RDL 3/2011 de 14 de novembre que aprova el text Refós de la Llei de 

Contractes del Sector Públic. 

 
Igualment, a parer del Grup Municipal del PARTIT DEMOCRATA, per molt que s'ha 

parlat i llegit en declaracions externes de membres del Govern Municipal, enlloc s'han 

pogut constatar les raons polítiques i/o de bona gestió que justifiquin la decisió de 

convocar aquesta licitació. 

 
És per això que, en base aquests enunciats i l'argumentació complementària i 
detallada que l'acompanya, i que passo a explicar. 
 
En el Ple passat es varen fer una sèrie de preguntes a la senyora Alcaldessa, 
bàsicament perquè ens pogués contestar el per què, per què amb tanta pressa i tant 
a corre-cuita, quins interessos hi havia, per què la licitació amb tanta urgència, per 
què va voler fer fora a la Creu Roja de la platja de Caldes després de 45 anys 
ininterromputs de bons serveis als ciutadans i què hi guanya fent tot això. Què hi 
guanyem tots els ciutadans de Caldes. I li vam fer la pregunta també de si eren 
conscients que han empitjorat el servei en quant a recursos materials ens referim. No 
tindrem un vehicle d’ambulància com fins ara i les condicions d’habitabilitat de les 
dependències per atendre els usuaris són paupèrrimes. No tindrem embarcacions per 
rescat com fins ara. I a vostès realment els 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. Feien servir l’expressió de que és legal, la legalitat. Doncs parlem de 
legalitats. Altres alcaldes, amb els que m’incloc, ho han vist força diferent a vostès. A 
cas tots ells han comès il·legalitats com vostès ho defineixen o tant sols han aplicat 
el sent comú que pel que sembla és el menys comú dels sentits? El que calia era 
defensar una entitat de Caldes, del nostre municipi, arrelada com poques i a la que 
bona part de les persones que tenen alguna cosa a oferir de forma altruista als demés, 
hi ha passat. una entitat que transmet valors a tots els que hi han col·laborat. Sempre 
hi ha excepcions que confirmen la regla. Però parlem de legalitats. A cas no és il·legal 
licitar un servei sense tenir la plena propietat del bé immoble com vostès han fet? No. 
A cas és legal licitar un servei sense tenir la necessària consignació pressupostària 
que pertoca com vostès han fet? No. I em remeto a la disposició addicional segona 
punt 5 del text refós de la llei de contractes del sector públic, al que tant efusivament 
hi fan referència i que vulneren amb l’informe de secretaria del 30/05 i que intenta 
validar un procés emprat del tot il·legal. I prova d’això va ser el ple extraordinari 
passat, el del dia 04/07 en que es va aprovar una modificació de crèdit perquè no hi 
havia consignació pressupostària ni tant sol hi havia partida pressupostària. La llei de 
contractes que intenten usar extensivament fent referència a l’articulat per donar-ne 
consistència però que de forma sorprenent, erren els articles referenciats i els 
procediments. Si prenem com a referència el decret 268 2017 que vostè signa, Sra. 
Alcaldessa, de 30/5, que aprova el plec de clàusules de licitació, podem observar que 
fan referència a quatre articles de la referida llei de contractes, en concret els números 
5, 9, 111 i 138.3,  dels quals, a excepció del primer que fa referència a la qualificació 
del tipus de contractes, la resta són erronis. Fan referència a l’article número 9 que 
defineix què és un contracte de subministres quan s’hauria de fer referència a l’article 
10, que si que defineix què és un contracte de serveis com el que ens ocupa, ja que 
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el mateix títol del plec de clàusules del mateix decret que vostè signa “Servei de 
prevenció d’accidents, vigilància, salvament i socorrisme” ho especifica, englobat a 
l’annex segon epígraf 25 de la mateixa llei de contractes. Fan referència a l’article 111 
que defineix la tramitació d’un expedient de contracte menor, aquells que no superen 
els 18.000€ i per subministres. És prou evident que el preu de sortida de 33.000€ 
supera amb escreix. Finalment fan referència a l’article 138.3 que també es refereix 
a contractes menors com hem vist, no ho és. En el mateix decret, per argumentar el 
fet que s’aprovi per resolució d’alcaldia i no per junta de govern, a la qual havien 
delegat les competències, esmenten l’article 53 del text refós de la llei de bases de 
Catalunya, que es refereix a les competències de l’alcaldessa, que pot derivar per 
recuperar-les momentàniament d’una altra delegació feta, que s’anomena avocació, 
mitjançant l’ús de l’article 9 del decret 26/2010 de 3 d’agost de règim jurídic i de les 
emissions de Catalunya. Però que diu el referit article número 9? Que efectivament 
l’alcaldessa pot recuperar les competències però cal una resolució expressa que no 
ha de constar en el mateix decret d’aprovació i al que ens estem referint, i expressa i 
motivada. S’ha de notificar a les persones interessades en el procés administratiu 
amb anterioritat a la resolució del mateix o bé publicar-ho al butlletí oficial 
corresponent. Ho han fet? No, no ens consta. Finalment, ja per rematar la feina, es 
resol la urgència de la contractació amb conformitat a l’article 122 de la referida llei 
de contractes, que realment no sé què es pretén donar conformitat amb aquest article 
ja que si ho llegim, tant sols parla de la classificació de les obres públiques respecte 
al seu projecte i replanteig del mateix. És a dir, no dona conformitat a res. I si a sobre 
comprovem les dates de l’adjudicació la junta de govern del 19/06 que curiós que les 
juntes de govern que són al migdia i que solen acabar passades les dues del migdia, 
ben llargues, es produeixi immediatament la notificació amb tanta diligència, quan el 
registre ja està tancat. I la signatura el contracte el dia 22, tant sols 3 dies després. Si 
seguim la legalitat, han de transcórrer 15 dies hàbils per donar oportunitat de 
possibles impugnacions. L’article 156 de la mateixa llei. Creiem que s’incorre en 
causa de nul·litat i plantegem una qüestió de nul·litat segons l’article 39 de la llei de 
contractes i de l’article 37.1B de la mateixa. Però aprofundim en els aspectes de les 
ofertes. La proposta de la Creu Roja, força més detallada en el seu ple, en quant a 
descripció, planificació i mitjans a emprar, 10 folis, respecte al de Proactiva que són 
5. Descriu amb detall els materials a disposició del servei i aquest inclou un lloc de 
socors, pàgina 7, amb descripció detallada, pàgina 9 i el seu material disponible, 
pàgines 9 a la 13. Especifica l’ús  de vehicles, pàgina 14 i d’embarcacions, pàgines 
15 i 16. I a la descripció del vehicle hi podem veure clarament la proposta de vehicle 
ambulància amb cotxe de suport, fet que a la valoració no es té en compte i no es 
valora. Tampoc es valora l’aportació de dues embarcacions, l’una al servei directe de 
la platja i l’altra de suport des del port d’Arenys de Mar. I es puntua amb el valor que 
una moto aquàtica. Insòlit. Tot basat en un suposat informe tècnic que de forma 
subjectiva, sense argumentació específica de les valoracions, que l’únic que té de 
tècnic és el títol del que el signa. Quan analitzem la proposta econòmica que tant sols 
té una diferència de 544€, a favor de Proactiva, no es té en compte el valor de 
l’aportació del lloc de socors, anteriorment referit, que consta a la proposta de Creu 
Roja i que després cal llogar a un preu de 1452€ i que en cap cas s’imputa al 
guanyador de la licitació com s’hauria d’haver fet. Una vegada constatada la titularitat 
del lloc de socors que és de Creu Roja, i que vostès erròniament van incloure com 
element de licitació. Mòdul que per altra banda encara no té el permís per ser 
instal·lat, al menys quan vam veure l’expedient. Un mòdul que és d’obra i no de 
socorrisme, per fer les tasques de socorrisme i que res té a veure amb els plànols 
que consten a l’expedient ni amb les especificacions de la Diputació de Barcelona. I 
el fet dels lavabos exteriors, així ho confirmen. Un mòdul que cal imputar a l’empresa 
a la que han adjudicat el servei, ja que els hi contracten a ells mateixos, és a dir, a 
l’empresa que està, amb la mateixa adreça que el magatzem de l’empresa 
adjudicatària i a la que els mateixos administradors se’ls permet avalar. Només cal 
veure les escriptures de Proactiva en l’expedient que tenen sobre la taula. Que el cost 
del servei tot i no valorar els elements que aporta Creu Roja, tal com s’hauria d’haver 
fet, és superior als 606€ a favor de Creu Roja en contra de Proactiva. Al marge del 
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munt de consideracions ja realitzades. Finalment, observem l’existència d’un nou 
pressupost, de la nova concessionària, ja sigui de 600 o 900€ per uns serveis, Iva a 
banda, per la prestació addicional que ens agradaria saber perquè són. I no deixem 
de banda la valoració del servei de licitació, feta a mà alçada, sense informe tècnic 
qualificat que ho avali, tant sols un esbós a mà per poder ajustar un preu de 31.000€. 
Ves a saber per qui recomanat. I per acabar, el nostre grup municipal va presentar 
petició de nul·litat de l’expedient que encara no ha estat contestat i que de moment 
ja va provocar el ple extraordinari passat en reconèixer per la seva part la inexistència 
de la consignació pressupostària ni de la partida econòmica prèvia i necessària a 
qualsevol licitació. Per tots aquests motius, es proposa l’adopció dels següents 
acords: 
  
es proposa al PLE l'adopció dels següents 

ACORDS 

 
Primer.- Establir que concorren motius suficients per a declarar la improcedència de 

convocar la licitació del servei de prevenció d'accidents, vigilància, salvament i 

socorrisme a les platges de Caldes d'Estrac pel 2017 i també raons suficients per a 

constatar la seva invalidesa i nul·litat per incompliments flagrants de la normativa 

vigent. 

 
Segon.- Encarregar a Secretaria-intervenció l'execució dels processos 

administratius necessaris per a complir amb l'acord del punt anterior, amb fixació 

també de les responsabilitats de tota mena en que s'hagi pogut incórrer (si és el cas). 

 
Tercer.- Procedir a l'adjudicació del Servei ara declarat invàlid, o be mitjançant 

conveni de col·laboració amb la Creu Roja de Caldes per raó de les seves possibilitats 

i disponibilitats acreditades durant els darrers 45 anys, o bé, convocant nova licitació, 

prèvia nova redacció de les seves clàusules i/o condicions. 
 

INTERVENCIONS: 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Jo començo amb una pregunta.  
Tot aquest reguitzell de preguntes i arguments que perquè hem portat a concurs una 
licitació que pensem s’havia de portar a concurs, ens les hagués fet si hagués guanyat 
Creu Roja?  
Penso que partim d’un error de base des de fa temps i em baso en el que ens ha expressat 
el president i el secretari de la Creu Roja que per mi mereixen tot el respecte i credibilitat. 
L’any passat, al 2016, ells ja ens deien que havíem de fer diferents convenis perquè ells ja 
veien que estaven perdent les platges a tota la costa perquè hi havia diferents empreses 
que apretaven a tots els ajuntaments i demanaven que es treies a concurs el servei de 
salvament.  
No els vam fer cas l’any passat però aquest any hem hagut de fer-ho i jo em pregunto de 
quina manera vostè s’ha preocupat per Creu Roja durant aquests anys, de quina manera 
s’ha interessat per les altres feines que han fet a banda de lo que és el salvament.  
Nosaltres tenim previst signar amb ells, tal com vam parlar, perquè amb ells no va haver-hi 
cap problema, ens van demanar si continuaríem fent un conveni a part de 20.000€ que 
servís per cobrir els altres serveis preventius i d’assistència durant l’any, ens vam 
comprometre.  
Els vam animar a presentar-se. Hem fet el concurs per un any perquè l’any vinent Creu 
Roja torni a tenir l’oportunitat de presentar-se i de guanyar.  
Ha fet moltes preguntes, jo li contestaré  unes quantes.  
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Parla de que tots els alcaldes del poble han fet, han donat aquest subvenció directament, 
però és que la liberalització del servei de platges ha tingut lloc a “la era Arnó”, abans no, és 
ara quan s’ha de treure a concurs.  
Ha dit que no hi havia consignació. Això és mentida, perquè en el pressupost hi ha una 
consignació que és una subvenció Creu Roja, i si mirem els convenis que vostè va fer cada 
any i que nosaltres vam seguir fent igual l’any passat, el conveni amb la Creu Roja no parla 
de totes les prestacions socials que fan durant l’any i preventives, només parla del 
salvament de platges.  
Per tant,  aquesta subvenció Creu Roja anava lligada al salvament de platges perquè 
aquest és el conveni que han fet amb ells cada any. Hi havia consignació però estava a 
una partida inadequada. L’any vinent estarà on toca. Hi haurà una consignació de 
salvament de platges i una altra de subvenció Creu Roja per serveis d’assistència. Són dos 
temes molt diferents.  
Creu Roja no va posar l’ambulància, no la van presentar, perquè ells mateixos van dir que 
l’impugnarien. El mòdul de la Creu Roja. No entenc... està clar que aquest mòdul és de 
Creu Roja, però per fer salvament de platges, no ens oblidem. Entenc que els van deixar 
per fer el salvament. Però si tant clar teníem que és de Creu Roja, com és que cada any a 
tots els contractes que tinc aquí, als convenis, perdó, l’ajuntament els hi cedeix el mòdul? 
Tampoc entenc perquè cada any els hi cedíem el mòdul.  
En la seva moció, aquesta que ha exposat i multiplicat per 10, parla que no s’han pogut 
contrastar les raons polítiques que justifiquin la decisió d’aquesta licitació. No s’han pogut 
constatar ni es constataran, perquè no hi ha cap raó política, són raons administratives i de 
llei, no hi ha cap raó política.  
Vostè avui no ha dit, ha dit quins interessos teníem, l’altre dia va parlar d’interessos ocults. 
Sr. Arnó que hi ha interessos ocults quan es fan licitacions? I també ha dit que hem fet fora 
a la Creu Roja. Nosaltres no hem fet fora a ningú, nosaltres hem tret a concurs i som els 
primers, jo tinc 50 anys i he nascut a aquest poble i em banyava allà amb el Vadó al 
salvament de nàufrags. Jo estaria encantada que Creu Roja continués aquí.  
Encara no m’ha dit quina seria l’altre formula que no és un concurs. Digui vostè o els seus 
companys de grup, perquè jo encara no la sé. L’any passat la secretària ens va dir que 
havíem de portar-ho a concurs, acabàvem d’entrar i una mica vam fer allò de qui dia passa 
any empeny. Aquest any ens hem tornat a trobar. Ens truquen diferents empreses per 
demanar-nos quan traurem el concurs.  
Perquè Creu Roja ha perdut les platges? Si es pogués donar directament., jo estaria 
encantada, però no podem donar directament un servei pel qual hi ha una contraprestació 
econòmica, perquè hi és. Creu Roja fa una feina altruista però també en fa una altra 
remunerada, cosa que em sembla estupenda.  
La moto d’aigua, vostè pensarà que una zodíac doncs sembla ser que avui en dia on es fa 
el salvament, ens diuen que les motos d’aigua són molt més segures i ràpides amb la 
camilla darrera.  
Presses? Si. Vam tenir pressa perquè ens va passar que el 11 d’abril se’n va anar la 
secretària perquè li van posar una querella criminal i no volíem que el pes d’aquesta 
contractació recaigués sobre la secretària accidental, perquè sabíem que aquesta licitació 
si no la treia la Creu Roja, serviria de foc de batalla per l’oposició.  
Sabíem que com no podrien agafar-se al pla general, tindrien que buscar un altre tema per 
atacar i fer merder al poble. Per tant, ens vam haver d’esperar que arribés la Mercè, que 
va arribar més tard de lo que haguéssim volgut, perquè les coses són així. Per això vam 
haver de fer-ho de pressa, de fet, li consultàvem abans que hagués arribat i ens va donar 
un cop de mà en qüestions que no acabàvem de tenir clares.  
Això dels 600-900€ addicionals ara quedo parada, no tinc idea de què és, no sé si algun 
dels meus companys ho sap. Hi buscarem i mirarem si és veritat. Perquè també a l’últim 
ple van haver-hi fets alternatius, com que l’ajuntament mai s’havia gastat un duro, que no 
tenia els decrets.. i l’endemà quan vaig arribar la persona que s’ocupa d’enviar els decrets 
va dir que li havia enviat tots i em va ensenyar el correu amb la data de quan li havia enviat. 
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Per tant, mirarem si és un altre fet alternatiu o si és veritat i si és veritat, explicarem, perquè 
no ho sé.  
Tant de bo la gent de la Creu Roja aquest any hagi vist més com funciona i potser 
nosaltres també a l’hora de fer els plecs i tant de bo puguin venir.  
Ara, també els dic una cosa, estem a un poble en que quan s’han fet pedalades 
que ha organitzat l’AMPA, o diferents activitats, curiosament, sempre es recullen els 
diners per PROACTIVA per Grècia. Quan Creu Roja també està fent una feina 
increïble a Grècia. Jo ara em pregunto perquè a una carta que tinc pendent de 
contestar de la ciutadania que em demanen que no estan conformes amb aquesta 
licitació, que estan disconformes, em sap greu, jo ara li demanaré a la Sra. 
Secretaria primer al Sr. Arnó si em diu quina altra manera hi havia, eh? Però tampoc 
acabo d’entendre que signi aquest paper persones que han estat recollint diners 
per PROACTIVA.  
Jo tinc molt respecte per Creu Roja però també per la feina que està fent 
PROACTIVA. És una empresa que té un gran reconeixement i que estan fent una 
gran tasca social altruista amb els seus diners, els hi està costant diners ser a 
Grècia. Per tant, em sembla que tampoc els anem a  demonitzar, perquè és així, ho 
han guanyat ells.  
Jo he nascut aquí i si invoquem el sentimentalisme segur que guanyo a molta gent 
dels que m’han donat una carta signada. I si invoquem la llei, ho hem hagut de fer 
així. No sé si el meu company que porta platges... sobre lo que hem perdut en 
seguretat potser vols explicar-ho.. 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
Jo sobre tot lo primer és que és molt fàcil explicar les coses fent un míting polític, 
però la realitat és que la llei és la llei i les faves són comptades.  
Els 18.000€ se superaven, per lo tant l’any passat ja sabíem que teníem que anar 
a concurs i com molt bé ha explicat la Sra. Alcaldessa s’ha tingut que fer.  
En quant al que deia de la quantia o qualitat que puguin aportar aquesta gent, doncs 
aquesta setmana vam tindre la gran sort que aquesta gent va salvar una persona 
de morir ofegada. I van salvar-la perquè des de la platja van avistar un home que 
semblava es trobava malament, es van tirar a l’aigua, van recórrer 300 metres i van 
lograr salvar a aquesta persona de Sant Vicenç de Montalt, la van portar a platja i 
la van poder salvar.  
Per lo tant, a veure, no és cap empresa que no tingui coneixement sobre 
socorrisme. Tot i que la resta de socorristes que puguin haver-hi hagut ho hagin 
pogut fer bé, s’ha de reconèixer que la feina l’han fet.  
S’ha de dir que aquesta gent han fet la feina que els hi ha pertocat i que estem a 
sobre amb tots els controls que ens manen els protocols que hi ha.  
Per lo tant, jo crec que aquí s’ha utilitzat molt el tema personal i s’ha volgut donar a 
bombo i platillo a una cosa que no té cap sentit i que si vostè hagués estat en 
aquesta posició, li hagués tocat fer lo mateix que fem nosaltres, ni més ni menos.  
 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 

A la secretària ningú li ha interposat una querella criminal, és fals el que vostè diu. 
En tot cas hi ha una denúncia a l’agencia de protecció de dades i al jutjat a 
instàncies de la junta electoral de zona per l’ús indegut del cens electoral. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 

Això és ara, eh? 
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Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 

I en tot cas si ha marxat és perquè el govern la culpabilitzava entre d’altres coses 
de l’increment de l’IBI. La culpa sempre dels demés. Però bé, nosaltres no estem 
discutint aquí la professionalitat de les persones que estan a les platges. En cap 
moment. Estem discutint dels mitjans que s’estan utilitzant i el fet de que hi ha 
menys mitjans que com portava fins ara Creu Roja, perquè portava més persones i 
més voluntaris. Estem parlant de que és una entitat local que ha treballat sempre 
pel poble i amb la qual, com a ajuntament de Caldes, haurien de vetllar i protegir. 
Jo no sé què ve a “cuento” lo de Grècia perquè entenc que els diners que 
s’emporten d’aquest contracte no serveixen per una altra cosa que les vigilàncies 
de platges. Per tant, no sé a què ve. Perquè com em va dir una persona una vegada 
de Creu Roja, abans de que algú anés a Grècia, Creu Roja ja hi era i el dia que 
marxin la Creu Roja hi seguirà. Hi està des de mitjans del s.XIX i seguirà durant 
molts anys més. 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 

Això li he dit jo primer, Sr. Arnó. Vagi al gra, si us plau. 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 

Vaig al gra i estic parlant.  
Permeti’m que li respongui.  
Per tant, el tema de Grècia jo no sé a què ve.  
Estem discutint la qualitat del servei i ha estat aquest govern passat que s’ha ocupat 
de Creu Roja i ha treballat, perquè els convenis els hem fet nosaltres. Els convenis 
reflectien només el salvament de platges però incloïen tots els serveis.  
Com vostè ha dit, li van dir que s’havien de fer dos convenis. Això s’havia estat 
parlant, segregar els serveis de forma individual.  
Recordem el conveni també en el qual l’anterior govern presidit per mi mateix amb 
els companys, vam fer el conveni de Creu Roja joventut. Dos o tres convenis més 
amb activitats.  
Ens hem ocupat tant o més que vostès s’ocupin de Creu Roja, i ha estat una feina 
excel·lent i les persones que han passat són d’uns valors que no tothom té. Sr. 
Baró, permeti’m, el ple és un òrgan polític i per tant els discursos són polítics, els 
tècnics no els discutirem aquí.  
Entengui i òbviament vostè fa un discurs i jo un altre i pot agradar més o menys, 
però són discursos d’oposició política perquè és un ple polític.  
Per altra banda, vostè ens diu escolti’m, la Creu Roja no ha posat ambulància. Jo 
veig a la pàgina 14 de l’oferta de Creu Roja que diu vehicles: vehicle ambulància 
versus cotxe de suport. I també parla de què aporta, recursos materials: el lloc de 
socors, i el descriu.  
Com vostè diu, als anteriors convenis si, s’ha d’entendre que és un conveni tipus 
signat per Creu Roja central que ens l’enviava, és un conveni marc en que recollia 
que la major part d’ajuntaments tenien que aportar el seu mòdul, però quan anem 
a l’annex que és el que diu els materials cedits per l’ajuntament a l’assemblea local 
de Creu Roja pel seu ús, on posa lloc de socors, no està marcat.  
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 

I quan diu que es cedeix a Creu Roja tampoc... no està marcat enlloc 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
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Perquè ningú discutia la propietat. Ningú ha discutit mai la propietat. Per tant, que 
aportava l’ajuntament? La torre de vigilància, una cadira, una embarcació tipus B i 
una cadira amfíbia. La resta de material l’aportava Creu Roja perquè òbviament 
eren de Creu Roja, a l’igual que l’espai.  
Tots a Caldes sabem que la caseta de salvament sempre ha estat de Creu Roja. I 
així ho recullen fins i tot els convenis signats amb el departament de la Generalitat 
de Catalunya de costes, amb el Ministeri, quan es parla de la reconstrucció de la 
caseta de Creu Roja.  
Per tant, insisteixo, pot agradar més o menys, i si un dia té alguna dificultat o hi ha 
alguna cosa que li puguem ajudar en com fer-ho, cridi’ns abans i no a posteriori.  
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 

No el cridaré a vostè, ja li dic ara. 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 

Perquè m’està demanant una solució si no la vol escoltar. Si vol la solució, ens crida 
abans i li aportarem. 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 

No, digui-la ara.  

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 

El fet és que vostès han incorregut en un munt de deficiències jurídiques perquè ho 
han volgut vestir de forma jurídica, a corre-cuita, en la qual ja li dic que nosaltres 
demanem la nul·litat dels actes.  
Per altra banda demanem que se’ns contesti, perquè òbviament hauran de procedir 
els tràmits corresponents perquè no és de rebut el que s’està fent amb aquesta 
licitació.  
Però amb tots els meus respectes, no ens ha de sorprendre quan la major part 
d’elles incorren en problemes d’aquesta mateixa indole. Per tant, entenc que per 
vostè sigui normal, per nosaltres és d’escàndol.  
Nosaltres demanem si us plau que es torni a licitar, que es comptabilitzi bé, perquè 
s’ha fet malament, i no s’ha valorat adequadament les seves propostes.  
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 

Em pensava que no parlava de temes tècnics.  

Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
En quant al tema que li deia míting polític, vostè pot fer tots els mítings polítics que 
vulgui, però sense confondre a la gent. Una altra cosa que si li vull dir és que si 
vostè ha vits tot el procediment, haurà vist el tema de la valoració de les 
ambulàncies, no? Ho ha vist? Pot contestar? Li estic preguntant. 
 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 

Escolti’m, que el que pregunta és l’oposició, no el govern. M’ho apunto i ja li 
contestaré. 

Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
Com vostè en sap tant i ha mirat tant el plec del concurs, li diré que si ho hagués 
vist s’hagués donat compte que si hagués la Creu Roja posat l’ambulància, tenia 8 
punts més que l’altra casa, i per raons que ja sabem, no s’ha pogut posar 
l’ambulància.  
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No pot dir vostè lo de l’ambulància.  
Em pot ensenyar els papers que vulgui, però lo que ha de fer és mirar els plecs de 
concurs i veurà com això que diu no té ni peus ni cap. Miri els plecs i veurà que la 
realitat només és una, la que està plasmada en el paper.  
 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 

Parlo dels plecs presentats per la Creu Roja.  
A la pàgina 14 parla del que li estic dient. Per tant, no l’han valorat. Si ho haguéssim 
vist abans, si ens haguessin convidat que només ens conviden a les licitacions dels 
mòduls de les parades del mercat, perquè fan servir òbviament els plecs que ja vam 
deixar nosaltres aprovats i en els quals estan obligats a convidar-nos, la resta de 
licitacions, no tenen en compte l’oposició. Van corre-cuita en menys de 15 dies per 
presentar ofertes i òbviament la transparència queda molt en entredit quan tot això 
ho fan d’amagat i de pressa i corrent.  
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
Vostè m’està dient que nosaltres ens amaguem? Vostè que feia quan estava al 
govern? Vostè recorda tot lo que feia? Que mai ens tenia en compte? Per l’amor de 
Déu, una cosa és que digui, però això no perquè nosaltres la meitat de coses que 
no ens avisaven ni ens deien res. 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 

Sr. Baró això és fals. Vostès formaven part de tots els plecs de clàusules i de totes 
les licitacions. Però en tot cas entrem en el detall. 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 

Faríem la puntualització d’en Miquel i passem a votar la moció. 

Regidor Miquel González (PSC-CP): 
Una puntualització legal amb el fet de dir que el mòdul és propietat de la Creu Roja. 
Jo li demanaria que canviés la propietat de la Creu Roja per una concessió 
administrativa que té la Creu Roja. Ho dic perquè la té fins l’any dos mil i pico i no 
és propietat d’ells sinó que és concessió del ministeri per fer salvament marítim. Per 
tant, m’agradaria que es puntualitzés el fet de la propietat.  
 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 

Té tota la raó. És una concessió administrativa atorgada al 1966 per 99 anys per 
tant s’acabarà al 2065. Òbviament, feta aquesta puntualització, l’ús és de Creu Roja 

Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
Dir-li que a pesar de lo que puguem discutir, sap perfectament que al menys una 
part dels que estem en aquesta taula portem la Creu Roja dintre des de l’edat de 
14 anys que hem viscut la Creu Roja com vostè o molts dels companys que hi ha 
aquí i pot entendre que nosaltres mai tindrem ni hem tingut cap reparo i anar en 
contra de la Creu Roja i menos fer-la fora del poble. 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 

Jo no he discutit això, ja li he dit a la meva intervenció que molts hem passat per 
aquí, molts els valors els hem adquirit aquí, sempre hi ha excepcions, això és el que 
he començat dient i reconeixent els que hi hem passat 

VOTACIÓ: Es desestima per 6 vots en contra i 5 vots a favor. 
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10. Precs i Preguntes. 

Prec del Regidor Miquel Gonzàlez (PSC-CP):  “respecte a l’alcaldessa” 

 
Regidor Miquel González (PSC-CP): 
Jo faig un prec a l’oposició i ho seguiré fent en el següents plens quan segueixi veient la 
falta de respecte que se li té a l’alcaldessa. Sobre tot perquè l’alcaldessa és un càrrec 
institucional de l’ajuntament i per tant pensem que és l’alcaldessa de tots i no només d’uns 
quants. Per tant, mentre a les xarxes socials se li anomeni POU i se li vagi tractant amb 
aquesta falta de respecte, demanem un canvi, de la mateixa manera que se li respecta a 
vostè la paraula, les formes a dintre del ple són de vostè i em sembla que al tractament de 
l’alcaldessa a les xarxes socials per part del PDeCAT em sembla que deixa molt que desitjar 
i per tant fem un prec que aquesta forma de tractar variï i es variï no només d’aquí al futur 
sinó també loqui està escrit. No entraré en el fons de lo que està escrit, casi ni m’ho llegeixo, 
però si que amb aquest punt m’agradaria, ja ho he comentat una vegada o dues, se me diu 
que si, però segueixen dient sense cap tracte ni protocol·lari ni de senyora ni de res... que 
a mi em diguin Gonzàlez o al meu company li diguin Baró, em sembla que som grandets 
per explicar-ho, però creiem que l’alcaldessa té un plus i demanem, igual que vostè va 
demanar fa molt temps al PSC aquest tracte i se li va donar a les revistes del PSC, a la 
primera vegada que ho va demanar o la segona, doncs aquesta és la segona i si no ho fan, 
al següent ple ho tornarem a demanar.  
 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
Li agraeixo la intervenció i en prenem nota 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Jo també li agraeixo Sr. Gonzàlez, perquè jo no ho detectaria mai perquè no segueixo les 
xarxes de PDeCAT. 
 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
Tenim un parell de precs.  

 
INTERVENCIONS: 

Prec del Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT):  “revista PORTADA” 

 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
Revisada la  revista “portada” que paguem entre tots els caldencs, observem la flagrant 
manipulació informativa i abús de poder en estar utilitzada de forma totalment partidista en 
incloure una entrevista a l’alcaldessa. Li recordo que mai a la seva història d’existència, ha 
contingut mai una entrevista personal a cap membre del govern. Ni alcaldes ni regidors. 
Vostès que s’omplien la boca de transparència informativa i de democràcia, no hi ha res 
menys democràtic que la manipulació dels mitjans informatius  púbics que paguem entre 
tots. L’entrevista a 4 pàgines al marge dels articles d’opinió de diverses altres revistes fan 
que el qualificatiu sigui de manipulació i indignació. Només cal revisar l’hemeroteca i veuran 
que el que dic és cert. El que haurien d’haver fet és publicar en el seu butlletí partidista, 
pagat amb els seus propis recursos, tal com fem la resta. Per tant, com a prec, exigim una 
rectificació del model de butlletí municipal, la creació del consell de redacció que tant 
reclamaven quan eren a l’oposició i que van acordar en els acords de governabilitat del 
2015 i reclamem el mateix tracte que reben els membres de l’equip de govern.  
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INTERVENCIONS: 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Pensi que aquest prec fa que hagi de treure una de les preguntes.  
 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
És un prec, no he preguntat. Estem parlant de precs, i segons el ROM podem fer 6 precs i 
6 preguntes.  

 

Prec del Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT):  “registre telemàtic” 

 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
Seguim esperant que s’unifiqui el registre municipal en un de sol tal i com la legislació 
estableix. Per tant, voldríem saber quan ho pensen fer i com introduiran tots els registres, 
en especial els de sortida, que conforme el registre preveu telemàtic. Per tant, el prec seria 
poder accedir i que ho arreglin.  
 
INTERVENCIONS: 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Ara ha preguntat, eh? Ha dit voldríem saber... 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
Però no li demano perquè ja sé que no m’ho podrà contestar 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Li contestaré a la primera pregunta. 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
És un prec. 

 

Pregunta del Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 

Hem tingut oportunitat de consultar alguns documents que fan referència a 
qüestions que sobre l’ordenament de les platges de Caldes ha formulat el Govern 
de l’administració competent. La Generalitat de Catalunya. En tots els casos es fa 
referencia a les peticions que ha dirigit el Govern de les quals no hi ha constància 
pública ja que no figuren anotades al Registre General de I ‘Ajuntament, 
contràriament al que l'alcaldessa va afirmar no fa massa setmanes de que 
qualsevol document que entra i surt queda enregistrat. En aquests documents es 
parla de l'ampliació de la zona portuària de la platja del Tres Micos, de la 
instal·lació d'armaris taquilla, de mòduls per a vendre roba, llaminadures i 
productes de protecció solar, de l'ampliació de les superfícies de les concessions 
del mòduls de bar, així com la diversos usos i serveis de temporada. Voldríem que 
el Govern informi al Ple exactament de quines han estat les peticions que ha 
formulat a la Generalitat relacionades amb ocupació i serveis a la platja, amb detall 
del seu abast, ubicació, justificació i procediment previst per a la seva explotació, 
si és el cas. Igualment, demanem s’informi de quines han estat autoritzades i 
quines no, i perquè. 
 
INTERVENCIONS: 
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Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Si li sembla li contestarem en dues parts, jo li contesto la primera. És cert que hi ha algunes 
àrees que quan envien documents, i això ho he sabut avui, que quan envia documents, no 
ho treien pel registre de sortida. Així com tots lo d’entrada si, perquè quan preguntaven vaig 
verificar que també per estar jo al cas, que no entressin documentacions per EACAT i si no 
tinc un avís... tots van dir que si, que cada cosa que rebien per EACAT l’entraven pel 
registre d’entrada. Resulta que des d’alguna àrea quan es feia de sortida, no es fa. Els he 
demanat perquè i han dit que no s’havia fet mai. Això no és un tema polític que nosaltres 
haguem decidit, és un procediment que s’ha de fer des de sempre. EACAT s’utilitza més 
ara, si. Així que des d’ara, i una vegada detectat, tot el que surti de totes les àrees saben 
que ho han de treure pel registre de sortida, enviar-ho per EACAT. S’ha vist que des 
d’alguna àrea no s’estava fent, no hi ha cap registre paral·lel amagat.  Sobre el que 
demana, que s’ha autoritzat a les platges? 
 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
En definitiva, quina política de platges té aquest govern.  
 
Regidor Joan Baró Viaplana (PSC-CP): 
La política és seguir mantenint les platges per poder mantenir la qualitat de les platges, 
com hem fet sempre amb la bandera blava, però hi ha una cosa que parla vostè sobre 
l’ampliació de la zona portuària. Nosaltres, ampliació de la zona portuària, no n’hem 
demanat cap. En tot cas lo que hi ha demanat és lo que van fer vostès en el seu dia. 
Nosaltres no hem demanat cap ampliació de zona portuària, lo que si hem demanat és la 
implantació de les taquilles de la platja i lo que ja a la junta de govern local els hi vaig 
explicar, que és el tema dels aparells per fer gimnàstica, que no estan col·locats perquè 
encara no ens ha arribat el permís. Es tenia que posar a una part del passeig i finalment 
s’ha tingut que posar a l’altra part que és al cantó del passeig de mar,  que no sé si se’n 
recorden vostès que vam parlar-ho en el seu dia i és lo que està pendent.  
 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
I aquestes guinguetes de roba 

Regidor Joan Baró Viaplana (PSC-CP)-això són unes peticions que ho pot explicar també 
el meu company el Sr. Gonzàlez, és una petició d’uns veïns que fabricaven roba però que 
finalment es va tirar endarrere i es va anular. 
 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
I llaminadures? 
 
Regidor Joan Baró Viaplana (PSC-CP): 
Això a data d’avui encara no està confirmat 
 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
Li preguntem perquè ens preocupa que hi hagi tants elements a la zona del passegi marítim 
que al final no tinguem un passeig marítim de qualitat. De qualsevol manera, el tema de es 
concessions, el pot explicar... 
 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
En tot cas, entenc jo, que per molt que algú faci una petició, després s’ha de fer la licitació. 
 
Regidor Joan Baró Viaplana (PSC-CP): 
Evidentment.  
 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
I pel que veig amb el tema dels aparells de la platja, els tenim comprats i no tenim el permís. 
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Regidor Joan Baró Viaplana (PSC-CP): 
I no tenim el permís.  

 
Pregunta del Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 

Ens han arribat queixes par part d'usuaris del servei d'atenció a les persones 
de l’àrea de Serveis Socials explicant que actualment el temps mitja d'espera 
per a ser ates ronda els quaranta des (un mes i mig). Voldríem saber per part 
de la Regidora responsable si aquesta afirmació és certa i, en cas de ser-la, 
quins són els motius. Igualment, voldríem s'informés al Ple de quines són les 
pautes i protocols de funcionament d’aquest servei. 
 
INTERVENCIONS: 

Regidora Laura Aloy (ERC-AM):  
Pot ser que fos cert, depèn de quin nivell d’intervenció sigui. És a dir, el temps d’espera ara 
mateix de serveis socials per una primera acollida, figura que no existia fins fa uns mesos, 
és de màxim 10 dies. Una altra cosa és que hi ha diferents nivells d’intervenció, depèn de 
si és urgència, si és tractament.. pot ser que hi hagi una espera de tres mesos si el 
professional creu adient, que decideix si s’ha d’intervenir cada 15 dies, mensual o 
trimestral, depèn del cas. 
 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
Si que ens agradaria saber-ho amb més detall. Entenem que és un tema més reservat, li 
demanem una reunió. 
 
Regidora Laura Aloy (ERC-AM):  
Si, ja li he dit dos o tres vegades que... 
 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
Doncs demanem una reunió. 
 
Regidora Laura Aloy (ERC-AM):  
Quan em truquin jo els dono, cap problema. De fet, la segona pregunta, crec que explicar 
aquí la manera que es treballa a serveis socials, no sé si aquí tant vostè com el públic tenen 
3 o 4 hores per que els pugui explicar. Partim de la base que fins ara a serveis socials no 
estava reglamentat absolutament res, i s’ha tingut que fer 
 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT):  
Això no és cert 
 
Regidora Laura Aloy (ERC-AM):  
No hi havia reglament intern 
 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
Sempre s’ha treballat en consonància amb el consell comarcal i hi ha uns protocols que 
segueixen 
 
Regidora Laura Aloy (ERC-AM):  
Una cosa són els protocols en els que s’intervenen i l’altre el reglament intern de 
funcionament, que aquest no existia. O al menys aquí no hi ha cap  paper ni cap document 
que afirmi que hi havia aquest reglament perquè s’ha hagut de fer de nou. 
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Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
Hem de procurar no confondre’ns, un reglament intern de com s’organitzen 5 o 6 persones 
és una cosa i l’altra el protocol que s’ha de seguiré 

Regidora Laura Aloy (ERC-AM): és que vostè el que em pregunta és quines són les pautes 
de funcionament d’aquest servei i protocols de funcionament. Per tant, jo entenc que és 
com funciona el servei, no el protocol que pugui tenir serveis socials amb alguna altra 
entitat. 
 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT):  
Estem parlant de protocols de segons quins serveis 
Regidora Laura Aloy (ERC-AM):  
Aquí no posa això, aquí posa d’aquest servei 
 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
D’acord 
 
Regidora Laura Aloy (ERC-AM):  
Jo ho he entès així. Si vol saber tots els protocols que hi ha, li puc passar sense cap tipus 
de problema. 

 
Pregunta del Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 

Hem pogut llegir la noticia als mitjans de comunicació municipal que la oficina de 
turisme es trasllada a la Fundació Palau. Més enllà de si la decisió pugui ser més 
o menys encartada, preguntem al regidor de Promoció Econòmica si s'ha tingut en 
compte que el trasllat al lloc on abans ja hi era, pot significar la pèrdua de la 
condició d’oficina homologada i adscrita al servei de turisme de la Generalitat, per 
raó de que el lloc a la Fundació no reuneixi els requisits que es demanen per 
aquesta homologació, en cas contrari, voldríem saber si s'ha notificat a la Direcció 
General de Turisme el seu trasllat. 
 

INTERVENCIONS: 

Regidor Oscar Baró (ERC-AM):  
En breu, la intenció és fer aquest moviment, s’ha presentat per part de la tècnica de turisme 
un informe que està pendent de revisió per part de secretaria i intervenció, en el qual se li 
demanarà una declaració de responsabilitat per garantir que tot es faci amb els processos 
adequats i que la intenció és mantenir l’homologació, perquè no faríem res que posi en risc 
perdre l’homologació. Aleshores, està en un estat prou verd com per... però hi ha un informe 
tècnic, hem estat revisant, inclús hi ha coses que la Fundació Palau ens permetria canviar 
de categoria i ser una categoria superior, enlloc de tercera categoria, casi bé de segona, 
però això entenem que guanyem molt amb el canvia quest, tampoc entrarem amb els 
motius que no s’han preguntat, i efectivament vetllarem per no perdre l’homologació, 
lògicament.  
 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
Encara no s’ha pres la decisió, no? 

Regidor Oscar Baró (ERC-AM):  
La decisió està pressa però està en tramitació. Ara mateix hi ha un informe tècnic pendent 
de validació per part de secretaria i intervenció. 
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Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
I si l’informe diu que perd l’homologació, que passa? 

Regidor Oscar Baró (ERC-AM): 
Aleshores ja ho veurem, però ara mateix no és el cas. Però farem el que calgui per poder 
fer el moviment i mantenir l’homologació. Si hi ha el risc de perdre-ho, no es faria.  
 

Pregunta del Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 

Després d'assistir a la reunió i visita al Parc Muntañà del passat 12 de juliol i de 
constatar et mal estat actual de la instal·lació, observar que s'han retirat els residus 
grans però han quedat totes les branques i sotabosc amb el conseqüent perill 
d'incendi que això representa donades les altes temperatures d'aquest estiu i de 
comprovar també les destrosses importants que s'ha ocasionat a les instal·lacions 
(camins, varares, bancs, canals de reg i aigua) per la maquinària que s'ha utilitzat 
per a efectuar la tala dels pins prevista i la de les alzines no prevista, demanen al 
Govern que expliqui quines són les seves previsions d'actuació al respecte. 
igualment volem saber en que ha consistit la negociació citada en anteriors plens i 
als mitjans de comunicació pel regidor Miquel Gonzalez amb la propietat de la finca 
veïna de la Torre dels Encantats i si inclou alguna contraprestació per part de 
l’Ajuntament amb la referida finca. 
 
 
INTERVENCIONS: 

Regidor Miquel González (PSC-CP):  
En relació a la finca colindant que ens ha permès posar tots els pins morts que s’han anat 
tallant, tota la negociació i les contraprestacions han anat directament a la Diputació de 
Barcelona o a l’associació de propietaris, l’ajuntament en aquest cas només ha fet el 
contacte entre Diputació i els propietaris que per aquest fet també s’havia retrassat també 
el tema de la tala de tots els pins morts.  
En relació a lo altre que pregunta, si que volia fer un incís, en política és molt fàcil dir que 
és un lloc perillós, però és una forma molt fàcil d’intentar desgastar un govern. Perill, 
combustible per cremar, em sembla que n’hi havia molt més quan hi havia pins morts 
aixecats que no els branquillons que ara hi ha a terra, i no ho diu un polític, ho diu els 
tècnics de la Diputació, biòlegs, les associacions medi ambientalistes, que em sembla que 
el seu regidor estava a la reunió, que per cert ja que diu que no els convidem mai, estava 
a la reunió per seguir el procés de decisió de lo que farem al parc. Tots els tècnics ens 
diuen que el perill real, i no m’agrada aquestes paraules quan parlem de política, estava 
quan els pins estaven aixecats i morts, i no només pel fet que pugui passar gent, sinó 
perquè qualsevol guspira ens hagués fet arribar fins Arenys de Mar o fins on hi haguessin 
pins.  
En relació a les destrosses, no destrosses, nosaltres ho vam dir a la reunió, estava el seu 
regidor. Nosaltres la única forma de tractar el parc era com un bosc, en relació al Tomicus, 
i així ho vam fer, i vam talar tot els arbres morts, inclús alguns de vius que al principi se’ns 
va dir que s’havien de talar per poder passar la maquinaria i tot això i al final s’han pogut 
salvar.  
En relació als que estan vius, creiem que ara agafaran força. Si parla la biòloga, ens diu 
que els de la casa del costat que estan vius també els traguem, una veïna ens va demanar 
que traguéssim els eucaliptus... si escoltem a tothom els pelaríem tots. Per tant, l’únic que 
hem fet és treure pins morts. Em sembla que en Marcos no sé si fuiste a la desto, però 
l’únic que hem fet és treure pins morts i tècnicament l’únic que hem fet és accelerar lo que 
hagués passat al parc, i és que els arbres morts cauen i accelerem això per la seguretat de 
la ciutadania i la seguretat mediambiental del parc.  
Els arbres cauen, hem tret els més grossos, estan apilats a una altra finca i han quedat els 
branquillons i uns troncs una mica més grossos, que vam quedar amb el tècnic de la 
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Diputació, en Ramon Riera que ens donaria un parell o tres d’empreses per poder destruir 
tota aqueta fusta i deixar-la on està, perquè és lo que la pròpia natura hagués fet. El següent 
pas serà aquest, destruir els branquillons i branques més grosses i que faci d’adob de tot 
el parc.  
En relació a les baranes, faroles i tot això una vegada acabi tot el tema de trencar la fusta, 
enviarem als tècnics, farem un estudi complert del parc, farem una altra reunió per veure 
cap a on dirigir aquest parc perquè passi de ser, entre cometes, un bosc, a un parc. I està 
molt clar, ha d’haver una mà política que decideixi i aquest equip de govern està molt decidit 
a que segueixi sent un parc del poble i un parc urbà, per tant, els nostres esforços vindran 
per aquí. A part d’això, em sembla que no em deixo res... 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Pregunta si hi ha alguna contraprestació per l’ajuntament. 

Regidor Miquel González (PSC-CP):  
No, no. Seguirem amb més reunions i per tant, incorporarem a més veïns perquè crec que 
tots els veïns que tinguin ganes de treballar el parc muntanyà han d’estar a la comissió, la 
paraula comissió no m’agrada gaire perquè al final no tenen resultats... però una taula de 
treball i seguirem treballant en aquesta línia política. 
 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
Només un matís, la comissió es va crear a petició nostre a una moció i per tant, és lògic 
que ens cridin, perquè vam demanar nosaltres que la creessin. Per tant, li agraïm que l’hagi 
convocat. Pot ser un bon moment per reeditar el projecte que es va endegar del parc de 
Can Muntanyà, que faltava la part de vegetació, fet per la dra. Carme Boixelleu (min 
1.20.25) i que tenen a l’ajuntament i esperem que serveixi per reeditar-lo i poder-lo posar 
en practica ja que s’ha avançat molt en la purga dels arbres que hi havia en excés 

Regidor Miquel González (PSC-CP): 
La biòloga està a la taula de treball. Si que li dic que si comencem amb fases, proposarem 
començar amb el tema d’aigües de baix, de poder-lo arreglar. Deixar respirar al parc, 
perquè al final l’hem de deixar respirar per veure quin tipus d’alzina surt, quin tipus de 
vegetació estarà creixent un temps. Jo li dic des de la ignorància, però escoltant als tècnics, 
ens diuen que hem de deixar això, trinxar tota aquesta fusta i deixar respirar per veure com 
surt l’alzina i quina vegetació surt. També tenim l’escola de Fent Camins que juntament 
amb aquesta taula també dissenyarem el tema de camins que hi havia, perquè fa 100 anys 
hi havia uns camins però a lo millor no fa falta fer els mateixos, però si els que necessitem 
per donar servei al parc i poder-lo obrir encara més a la ciutadania. I en el tema del 
tancament de la porta de dalt, estem esperant aquesta maquinaria per acabar de trinxar la 
fusta per fer una altra vegada el tancament. Se’ns havia dit a la reunió que no hi havia 
tancament a la part de dalt, però necessitem aquesta maquinaria per poder al final fer el 
tancament bé. Si que informar que hem demanat a la Diputació de Barcelona dos projectes 
referents al parc, un es que les plataformes de dalt puguem fer horts socials, jo crec que a 
la política de fer horts urbans li hem d’aplicar també el tema social perquè hi ha molta gent 
que crec que no és que ho pugui necessitar, però serà una vàlvula d’escape per molta gent, 
sobre tot gent gran. El tema del rec també hem demanat a Diputació de Barcelona a veure 
quin tipus de rec podem fer a tot el parc ara que necessitarem i que veurem el creixement 
d’aquest nou parc, per poder fer l’estalvi d’aigua millor i per juntar el creixement del parc 
amb un estalvi d’aigua. 
 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
Una cosa que no m’ha quedat clara. A criteri seu no hi ha perill d’incendi, doncs, per lo que 
m’explica. 

 



 

33 
 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
N’hi ha menys que quan estaven els arbres drets.  

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
Jo ho preguntava perquè... 

 
Pregunta del Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 

Hem sabut de la realització de reformes a l'edifici de la Casa de la Vila. Volem 
saber en que consisteixen i quin és el seu abast. 
 
INTERVENCIONS: 

Regidor Miquel González (PSC-CP): 
Les reformes de l’edifici de la casa de la vila imagino que és aquesta oficina que s’està 
obrint aquí a l’entrada, serà la nova OAC, la qual volem treure l’OAC de la policia perquè 
ells puguin donar el servei de servei de seguretat ciutadana i nosaltres a l’entrada de l’edifici 
que tot l’edifici acabi sent ajuntament. Per tant, canvia també els cicles de treball, poder 
baixar una altra persona a baix, que en siguin dos a l’OAC, a veure si podem combinar-ho 
i canviar els cicles de treball i que des de la planta de l’OAC la ciutadania pugui resoldre 
moltes més coses de lo que ara es fa una persona. Per tant, que el temps que la gent està 
a atenció a l’ajuntament pugui ser el mínim possible.  

 
Pregunta del Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 

Volem saber els criteris que han guiat al Regidor de Via Pública a permetre la 
instal·lació de la xurreria mòbil just al costat de l’àrea de jocs infantils que hi ha al 
Parc Maragall. No hi havia ubicació millor ? 

 
INTERVENCIONS: 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
Li faig un prec, hem de buscar una ubicació millor 
 
Regidor Joan Baró Viaplana (PSC-CP):  
Els criteris no han sigut del regidor, han sigut de l’equip tècnic que han mirat el millor lloc i 
evidentment no està tancat. Si hi ha un lloc millor on hi hagi la possibilitat de canviar-ho, 
nosaltres estem oberts, però ha de pensar que la persona que té el negoci de la xurreria 
ens va demanar allà per poder ser accessible ja que no hi és permanentment. Entra i surt.  
 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
Ara em dirà que hi ha un informe tècnic que el situa allà.  
 
Regidor Joan Baró Viaplana (PSC-CP): 
Si, l’informe tècnic ha sortit 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
No hi ha un informe tècnics escrit 
 
Regidor Joan Baró Viaplana (PSC-CP):  
No, hi ha els criteris dels servei tècnics que són els que van anar a veure el lloc on s’havia 
d’ubicar. No és un criteri del regidor. 
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Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Acabades les 6 preguntes, passaríem a... 
 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
En tenim unes de verbals que en tot cas la pot deixar per la propera 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Sap que pot fer sis preguntes 
 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
Però en podem fer de verbals. 
 
Sra. Secretària: 
No està previst al ROM, hauríem de modificar el ROM i en tot cas faríem verbals, escrites, 
per vídeo conferencia, el que vulguin... 
 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
Però com no està contemplat, lo que no està prohibit està permès. 
 
Sra. Secretària: 
No és així, precisament jo crec que el ROM una de les funcions importants és intentar donar 
agilitat als debats i intentar que el ple acabi a unes hores prudents. Si ha esgotat les seves 
6 preguntes. 
 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
En tot cas em permetrà que en diverses ocasions aquest debat s’havia reproduït en altres 
circumstàncies i altres governs i les preguntes verbals s’han permès sempre en tot cas 
s’han anotat per respondre en el següent plenari.  
 
Sra. Secretària: 
Jo li demanaria que les faci vostè per escrit, que les faci i en tot cas les contestarem al 
proper ple. 
 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
No, Sra. Secretària, en tot cas és un tema de voluntat política i no de voluntat tècnica.  
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Sr. Arnó, com ara no les podrem contestar i jo voldria que la gent de Caldes també pugui 
fer les seves preguntes perquè tothom va marxant perquè s’està esgotant el temps. Com 
no podrem tenir les respostes, no ens aportarà res a ningú, ni als caldencs ni a l’equip de 
govern. 
 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
Jo li deixo aquí i vostè. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Si les té escrites me les deixa aquí. 
 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
No, no, li deixo anar verbalment. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Sr. Arnó, li he dit que no. 
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Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
Però que faci un parell de preguntes no crec que molesti a ningú. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Però quin problema té en donar-les per escrit... faci les preguntes perquè sinó no acabarem. 
Pregunti, va, pregunti. 
 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
Voldríem saber qui conforma el gabinet d’alcaldia ja que com a òrgan col·legiat del cartipàs 
municipal no ens va respondre, voldríem saber si ja sap qui el forma. Després voldríem 
saber la parada del bus del carrer Fornaca, a que correspon, a petició de qui, a canvi de 
què, què ens costa el seu manteniment, respecte al conveni del bus quines modificacions 
hi ha hagut i si pensen netejar-la i adequar-la per poder entrar en funcionament. Després 
seguiríem preguntant sobre el tema dels ordinadors que fa més de 7 mesos que estan al 
despatx del regidor, si ja es poden començar a instal·lar, si és un problema tècnic, a què es 
deu. Perquè l’informe tècnic que ens van enviar era d’una incidència informàtica però res 
parla dels ordinadors. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Doncs ara passarem a les preguntes del públic. 
 

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 21:35 hores de la qual com 
a Secretària en dono fe. 

 

 

Caldes d’Estrac a 6 de novembre de 2017 

 

 
L’Alcaldessa- Presidenta 
 
 
RRosa Pou Baró 

    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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