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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA nº 8 DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE CALDES 

D’ESTRAC CELEBRADA EL 30 D’OCTUBRE DE 2017      

 
Identificació de la sessió  
Núm.: 8 
Caràcter: Ordinari 
Data: 30 d’octubre de 2017 
Inici:  20.00 h.  
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) 
Martí Daban (PDeCAT) 
Josep Mª Casal Lacostena 
 
ABSENT - Marcos Blázquez (PDeCAT) 
 
 
Secretària Interventora: 
 
Maria de las Mercedes Gobartt Vázquez 

 

 

 

 

ORDRE DEL DIA 
 
 

 

I- PART RESOLUTIVA 
 
1. Aprovació de les actes de la sessions anteriors 

 

Acta Ple Extraordinari de 11 de juliol de 2017 
Acta Ple Ordinari de 24 de juliol del 2017 
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Dictàmens   
 

2. Alcaldia 

 

2.1 Donar compte de la dissolució del Consorci digital Mataró – Maresme. 

2.2 Donar compte de la Modificació del Conveni col.lectiu dels treballadors de 
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac. 

 

 

3. Hisenda – Promoció Econòmica – Comerç - Turisme 

 

 3.1  Modificació de crèdit nº 13 Suplement de crèdits 

 3.2  Reconeixement extrajudicial de crèdit 

 3.3  Modificació OOFF nº 5  Impost sobre construccions, instal.lacions i obres             
(ICIO) 

 
4. Acció Social – Atenció a les Persones – Ocupació 

 
4.1 Aprovació del protocol del Banc d’Aliments. 
 
5. Serveis Urbans – Via Pública - Govern Local - Salut  

 
5.1 Aprovació modificació del Reglament regulador del servei públic d’estacionament 
de vehicles a motor en zones especials de la via pública, sota control horari limitat 
“zona blava i zona verda”. 

 
 
II- PART DE CONTROL 
 
6.1  Moció que presenta ERC-AM “Exigir la llibertat de Jordi Cuixart i Jordi Sánchez” 
6.2  Moció que presenta ERC-AM “Condemnar la violència del diumenge 1 

d’Octubre” 
6.3  Moció que presenta PSC-CP “No puc esperar” 
6.4  Moció que presenta PSC-CP “Condemna i rebuig a les accions policials durant el 
passat 1 d’octubre” 
 
6.5 Donar compte de Decrets de la Presidència des del núm. 396 al 560 del 2017 
 
6.6 Donar compte de les Actes de la JGL 
 
➢ Acta del 3 de juliol de 2017 
➢ Acta del 17 de juliol de 2017 
➢ Acta del 24 de juliol de 2017 
➢ Acta del 4 de setembre de 2017 
➢ Acta del 18 de setembre de 2017 
➢ Acta del 2 d’octubre del 2017 

 

******************* 
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INTERVENCIONS: 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM) 
Bona nit. Gràcies per acompanyar-nos un dilluns més en el ple ordinari. Avui si que 

tindrem torn de preguntes. Comencem per la part resolutiva. 

 

1. Aprovació de les actes de la sessions anteriors 

 

Acta Ple Extraordinari de 11 de juliol de 2017 
Acta Ple Ordinari de 24 de juliol del 2017 
 
 

INTERVENCIONS: 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM) 
Tenim per aprovar l’acta del ple extraordinari del 11 de juliol del 2107 i l’acta del ple 

ordinari del 24 de juliol del 2017. No sé si tenen alguna esmena a fer, preguntes? 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT) 

Si. Demanaríem que, la transcripció, hi ha unes transcripcions en negreta que no posa 

qui les realitza. Més que res que ara al deixar-ne constància als arxius, demanaríem 

que, no hi cap esmena de continguts, però demanaríem que, encara que sigui en 

negreta posi qui és qui fa les preguntes o les respostes. Li aporto un exemple del ple 

ordinari del 24 de juliol. A tot arreu, allà on hi ha intervencions. Més que res perquè si 

d’aquí a uns anys revisen les actes es pugui saber qui fa la intervenció. 

 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM) 
Quina tens? La pàgina. 

 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT) 

Per exemple tinc la 27, la 28, la 29. Per exemple, la 27, intervencions: ara ha 

preguntat, voldríem saber, un senyor no, aquest dec ser jo, no sé qui. Bàsicament que 

quedi constància i es pugui recollir en la documentació i a partir d’ara es pugui deixar-

ne constància. 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM) 
D’acord, no sé si algú del PSC teniu alguna cosa a dir de les actes. 

VOTACIONS: 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM) 
Les actes queden aprovades amb les esmenes 

Vistos els esborranys de les actes de les sessions anteriors que han estat distribuïdes 
juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia, sense necessitat de ser llegides en 
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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, són 
aprovades per unanimitat dels membres presents. Amb esmenes a l’acta del ple 
Ordinari del 24 de juliol que un cop esmenades es converteixen en actes a tots els 
efectes. 
 

2.1. Donar comptes de la dissolució del consorci digital Mataró-Maresme 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM) 
Per molt que estiguin al punt d’alcaldia el desenvoluparà el regidor que és el que ha 

portat el fil d’aquest tema. 

Regidor Oscar Baró (ERC-AM) 

De fet això ja ho hem parlat en varius plens. Bàsicament no havíem portat a aprovació 

la dissolució del consorci digital Mataró-Maresme. És la M1TV que coneixem tots. Això 

ja és donar compte de la dissolució, que ja s’ha completat absolutament. Ja hi ha 

hagut el balanç entre actius i passius, resultant que hem de fer un pagament des de 

l’ajuntament de Caldes d’Estrac de 865€ i ja està. Amb això ja queda completament 

dissolt. És donar compte d’això. Ja se’n fa càrrec l’ajuntament de Mataró i poca cosa 

més per aquest tema. No sé si en Joaquin vol afegir alguna cosa, donat que també hi 

està involucrat sent vicepresident. 

 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT) 

I estava fins a la dissolució. Perquè ens entengui el públic que ens escolta. Això era un 

consorci que es va iniciar a l’època del inici de les televisions digital. La major part dels 

municipis del Maresme central i Maresme sud es van afegir al consorci digital del 

Maresme, juntament amb la fusió de la televisió de Mataró. Això va tindre la seva 

evolució, mica en mica molts ajuntament han anat marxant. En l’època de la crisis, des 

del 2008 fins el darrer que ha estat l’ajuntament de Caldes, em sembla que encara 

queda Cabrera i l’any passat es va decidir fusionar el consorci de televisió amb la radio 

de Mataró i ara és un sol ens tutelat per l’ajuntament de Mataró que fan televisió i radio 

i dona cobertura a Mataró i la seva àrea d’influència. 

ES DONA COMPTE AL PLE 

2.2 Donar compte de la Modificació del Conveni col.lectiu dels treballadors de 
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac. 

 

INTERVENCIONS: 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM) 
El punt que teníem previst que és el 2.2 que és donar compte de la modificació del 

conveni col·lectiu dels treballadors de l’ajuntament de Caldes d’Estrac, quedarà sobre 

la taula per petició de la  representant sindical dels treballadors que ens demana no 

presentar-ho al ple del dilluns fins que les condicions del conveni siguin conegudes, 
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revisades i ratificades pels treballadors. Es van presentar però es volen fer esmenes, 

acabar de discutir, per tant ens han demanat que no ho presentem en aquest ple. 

Esperem-ho   poder presentar-ho al proper ple del mes de novembre. Digui, digui. 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT) 

Una esmena. El conveni dels treballadors es va aprovar per plenari, devia ser a l’any 

2008, el regidor em corregirà, 2008-2009. Els acords que es presenten per ple, s’han 

de modificar per ple. Per tant entenem que donar compte de la modificació és que ja 

s’havia aprovat. Donàvem compte de algo que ja s’havia aprovat. 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM) 
Donàvem compte, els representants dels treballadors ens vam dir que ho havien 

aprovat signant el conveni. Que en el ple havien donat compte. Haurem de revisar el 

2008 si no està encriptat i ho podem trobar. 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT) 

Per tant valdria la pena que aquelles modificacions dels actes aprovats en un plenari 

es puguin modificar i aprovar en un plenari perquè llavors podríem caure en una 

perillosa dinàmica en que tots els beneficis que es puguin gaudir en aquestes 

modificacions, per qualsevol mena d’impugnació, podien ser de forma retroactiva 

demanant la devolució de tots els beneficis 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM) 
Ho tenim clar que ho ha d’aprovar i corregir el mateix òrgan que ho va aprovar en el 

seu moment. Sembla ser que el representant ens havia dit que no, que s’havia 

aprovat, que ho havien passat per junta de govern i havien fet el conveni. 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT) 

Vam aprovar-ho en un ple. 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM) 
Ja buscarem. Ho buscarem. Com avui no ho passem, com serà pel mes de novembre 

ens assegurarem que sigui així. Bàsicament perquè ells ens han informat d’una 

manera diferent i ells són els primers interessats 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT) 

Un altre cosa és que els treballadors després ho signessin amb la patronal, que en 

aquest moment és l’ajuntament, ho signessin amb la taula d’alcaldia, però l’acord és va 

prendre en ple. 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM) 
Doncs ho comprovarem per estar segurs. Ho deixem sobre la taula i passem als punts 

d’hisenda. El punt 3, d’hisenda, promoció econòmica i turisme. 

3.1- modificació de crèdit nº 13 dels suplements de crèdit 

PROPOSTA DE LA REGIDORIA D’HISENDA 
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ASSUMPTE: Modificació de crèdit  

NÚM.EXPEDIENT: 13/2017 

Atesa la necessitat d’atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les 

quals la consignació en el pressupost actual és insuficient, cal  tramitar l’expedient de 

modificació de crèdit per mitjà de transferències de crèdit , amb subjecció a les 

disposicions vigents. 

S’han examinat els crèdits de l’esmentat pressupost que es poden deduir sense 

pertorbació del servei i s’ha proposat la modificació de crèdit mitjançant: 

• Consignació de despeses amb crèdits de baixa 

APLICACIÓ  DESCRIPCIÓ CONSIGNACIÓ 

INICIAL 

PROPOSTA DE 

BAIXA 

CONSIGNACIÓ 

DEFINITIVA 

21 164 62371 Millora Cementiri 23.000,00 22.550,00 450,00 

 

Total baixes crèdits: 22.550,00 € 

• Consignació de despeses amb crèdits en alta  

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ CONSIGNA

CIÓ INICIAL 

PROPOSTA 

D’ALTA 

CONSIGNACI

Ó DEFINITIVA 

12 150 

22706 

Estudis i treballs tècnics 40.000,00 2.000,00 42.000,00 

11 920 

63271 

Millores OAC 9.500,00 6.000,00 15.500,00 

12 165 

61971 

Arrranjament via pública 6.500,00 14.550,00 21.050,00 

 

Total altes crèdits: 22.550,00 € 

La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 179.1 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. 
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Per tant, 

PROPOSO al Ple municipal l’adopció del següent acord: 

1. Aprovar l’expedient de transferència de crèdit  número 13/2017 que cal finançar 

mitjançant la baixa d’ altres aplicacions del pressupost vigent de la Corporació. 

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

dies hàbils, mitjançant publicació d’un edicte al BOP i al taulell d’anuncis de 

l’Ajuntament a l’objecte que es puguin interposar les reclamacions que 

s’estimin oportunes. 

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

elevat a definitiu sense adoptar-ne un de nou. 

INTERVENCIONS: 

Regidor Oscar Baró (ERC-AM) 

Bàsicament es tracta d’això, una transferència de crèdit entre diverses aplicacions 

pressupostàries. Unes propostes de baixes, en el cas de la millora del cementiri, és un 

projecte que quedarà per l’any vinent, on també s’està acabant de treballar per tenir 

una subvenció i que vingui tot això subvencionat. Són 22.650€ de proposta de baixa 

del cementiri que aniran aquests diners a altres 3 aplicacions pressupostàries que són: 

per una banda estudis i treballs tècnics, 2.000, teníem també la necessitat, per acabar 

l’any, de 1.800 escaig € per acabar de fer uns serveis d’estudis i treballs tècnics. 

D’altre banda tenim una aplicació pressupostària que és les millores de l’OAC, com 

sabeu és aquí baix que s’han iniciat i necessitàvem una dotació de, un consignació de 

crèdit superior per acabar aquestes obres, valorades en 6000€, concretament el que 

ens falta per fer a l’OAC és subministrament i col·locació de finestres, un equipament 

de mobiliari, un monitor, pantalla, retolació, luminaire, lluminària, perdó i aire 

acondicionat, és en el que dedicarem aquests 6.000€. Per acabar, la tercera aplicació 

que és arranjament via pública, feia una proposta d’alta de 14.550€ corresponents a 

l’adequació, condicionament de l’aparcament la caseta del MOPU. No sé si el regidor 

d’urbanisme voldrà afegir alguna cosa al respecte d’aquests projectes. Pel que fa a 

l’àrea d’hisenda això seria tot. Sumen, aquestes tres partides, els 22.550 provinents 

del que hem donat de baixa de la millora del cementiri. Suposo que queda clar. 

 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM) 
No sé si algú de PDeCAT tenen alguna pregunta. 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT) 

Si. Agreixo el detall ja que a la comissió informativa aquestes dades no les teníem. 

Més que res voldríem saber si hi havia projecte global de les instal·lacions de l’OAC, si 

existia, per tant suposo que això devia estar contemplat, o no 
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Regidor Oscar Baró (ERC-AM) 

Si, si, hi ha un projecte global i tenim el pressupost en detall que sumen aquests 

imports. 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT) 

Doncs ens agradaria veure-ho. Després, voldrien saber si aquesta subvenció que s’ha 

demanat pel cementiri, si està tramitada, si està atorgada, en quina fase es troba?  

Regidor Miquel González (PSC-CP) 

Nosaltres estem treballant amb la Diputació de Barcelona, vam recollir de l’anterior 

govern un projecte de la Diputació de Barcelona de renovació dels espais del 

cementiri. Inclús una ampliació de llocs, per poder ampliar perquè està totalment 

ocupat el cementiri. Hem estat treballant en això. La primera partida, 20000€, era per 

iniciar tot el tema de la tramitació, si havia que fer algun projecte o alguna cosa més. El 

que passa és que estem treballant directament amb el diputat, el senyor Muta, a veure 

si se’ns pot subvencionar directament des de la Diputació de Barcelona, encara que 

sigui una primera part per poder restaurar tota la U esquerra que és la que en pitjor 

estat està i és la que se’ns ha recomanat que sigui la primera actuació que hem de fer 

al cementiri. Inclús perquè tota l’aigua es manté allà sota d’aquells nínxols i s’hauria de 

fer tota una canalització per sota perquè pugui desaiguar tota l’aigua i poder renovar 

tota aquella part. Ara mateix el projecte no sé quan puja el d’això perquè hi ha 

diferents parts, no hi ha un pack sencer de tot sinó que ho van demanar, que féssim 

una primera actuació, després una segona actuació i després hi ha un altre de 

seguretat per la valla i el mur i tot això, però després hi ha poder ampliar més serveis, 

que siguin per les cendres i més coses que no el que ara mateix hi ha. 

 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT) 

Perfecte. Demanaríem, si pot ser, les actuacions consensuar-les ja que les vam iniciar 

en el seu moment i vam iniciar tot un procés llarg. No oblidem que des del 2012 no es 

van autoritzar els enterraments en aquella banda per poder fer les exhumacions que 

corresponguessin i l’estudi aquest el vam demanar ja al desembre, si ens el poguessin 

fer arribar seria d’agrair. 

Regidor Miquel González (PSC-CP) 

Si. Cap problema 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM) 
Així ho farem. També com estem treballant en el protocol del cementiri perquè no en 

tenim, llavors ens trobem molts problemes a l’hora de, quan no tenim espais, quan hi 

ha una defunció, necessitem tenir un protocol perquè hi ha molts nínxols ocupats que 

no tenim senyals de familiars, que també els hi demanarem consensuar aquest 

protocol, que també donguin les seves esmenes i els seus punts de vista. 

 

 



  

Ajuntament de Caldes d'Estrac 

9 
 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT) 

Cap problema. Ja sap que, com a mínim, en això el regidor González és més 

conscient que totes aquestes coses sempre estarem al seu costat perquè són treballs 

a llarg termini i al final són elements de poble i cal consensuar i treballar plegats. 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM) 
Veiem si aprovem aquesta modificació de crèdit. 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT) 

Nosaltres ens abstindrem ja que al final no deixa de ser una decisió de govern. 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM) 
Doncs queda aprovat per 6 vots a favor i 4 abstencions. 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT) 

Només una cosa. Quan deien destinar recursos a la caseta del MOPU, volia tornar a 

fer referència al fet de que destinar recursos d’una administració en els llocs, en la 

propietat d’un altre administració sense que hagi estar cedida pot comportar, bé, en tot 

cas, s’hauria de fer un conveni. Demanaríem que abans de fer qualsevol intervenció es 

recuperés les intencions de l’anterior govern que era la cessió d’aquell espai per poder 

disposar de la propietat i fer les actuacions que creguin pertinents. 

Regidor Miquel González (PSC-CP) 

Ara, els tècnics, el que han fet ha sigut posar-se en contacte amb la Generalitat de 

Catalunya, amb el departament de carreteres. El que ha recollit la gestió de tots 

aquests espais del MOPU per poder coordinar i per poder fer un conveni de 

col·laboració entre la Generalitat i l’ajuntament o bé que ens cedeixin l’espai per poder 

fer l’aparcament perquè, d’entrada, tot el que està dissenyat és un aparcament per 

poder donar servei al pavelló. 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM) 
Molt bé. Passem al punt 3.2 que és el reconeixement extrajudicial de crèdit. 

 
 

3.2  Reconeixement extrajudicial de crèdit 

 

Atès el que disposa  l’article 31 de les vigents bases d’Execució del pressupost; en 

aplicació de l’article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, el reconeixement 

d’obligacions corresponents a exercicis anteriors que, per qualsevol motiu, no ho 

haguessin estat en aquell a què corresponien, és competència del Ple de la 

Corporació, i que en aquest supòsit concret és possible la seva realització. 
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En atenció al que s’exposa, proposo al Ple de la Corporació l’adopció de l’Acord 

següent: 

PRIMER.- Aprovar inicialment el reconeixement dels crèdits següents corresponents a 

exercicis anteriors per import de 506,21 euros segons la relació següent: 

Empresa Concepte Import Acord 

 

SIGE 2005, S.L Bonificacions 

abonats 

122.58 € D.A 9/4/2015 

SIGE 2005, S.L Bonificacions 

abonats 

129.39 € D.A 9/4/2015 

SIGE 2005, S.L Bonificacions 

abonats 

136,20 € D.A 9/4/2015 

SIGE 2005, S.L Bonificacions 

abonats 

118.04 € JGL 5/6/2017 

 

SEGON.- Aplicar, amb càrrec al Pressupost de l’exercici de 2017, els corresponents 

crèdits amb càrrec a l’aplicació 16.341.48021 i de la qual es realitzarà la retenció 

corresponent. 

TERCER.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de 

quinze dies hàbils, mitjançant publicació d’un edicte al BOP i al taulell d’anuncis de 

l’Ajuntament a l’objecte que es puguin interposar les reclamacions que s’estimin 

oportunes. 

QUART.- Determinar que en cas que no es presenti cap reclamació l’acord s’entendrà 

elevat a definitiu sense adoptar-ne un de nou. 

INTERVENCIONS: 
 

Regidor Oscar Baró (ERC-AM) 

El que estem aprovant és el reconeixement dels crèdits referents a les bonificacions 

dels abonats del gimnàs municipal al SIGE, a l’empresa SIGE pels serveis, per les 

bonificacions dels abonats corresponents dels mesos de gener, febres, març i juny del 

2015. Tot hi haver documentació de plens, de juntes de govern local, perdó, del 2015, 

en els tres primers casos, per algun motiu no va arribar bé a tresoreria i no es va poder 

fer el pagament, aprovar, reconèixer aquestes bonificacions per poder-les pagar. 

Aleshores, el que hem fet ara, simplement és això, reconèixer que són vàlides i 
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autoritzar que vagin a càrrec del pressupost del 2017 a l’aplicació corresponent que 

està habilitada per aquest tipus de pagament. 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT) 

Aquí votarem a favor ja que al final no deixa de ser acords que vam prendre nosaltres 

fa 2 anys que desconec el motiu perquè, després d’aprovar-los per junta de govern. 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM) 
Són tres decrets d’alcaldia. 

PDeCAT- si. Però els que es donen compte a la junta de govern i al final s’haurien de 

fer efectius en el seu moment. El tema del mes de juny del 2015. 

Regidor Oscar Baró (ERC-AM) 

El vam portar a ple en la junta de govern d’ara, recentment i bé, és el mateix cas, les 

factures al calaix. Per algun motiu van arribar, però ja es veia que hi havia tota la 

documentació associada al darrera. No sabem ven bé perquè no va arribar a 

tresoreria. 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT) 

Ho desconeixem en tot cas. Estem parlant d’un total de 600 i escaig € que són els 

abonaments per incentivar l’activitat de la gent del municipi en el poliesportiu 

municipal. El nostre vot serà favorable. 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM) 
El vot del PSC? Favorable? Queda aprovat per unanimitat. Doncs molt bé, queda 

aprovat per unanimitat. 

 

3.3 que és la modificació de l’ordenança fiscal nº 5 que és l’impost de 

construccions, instal·lacions i obres, l’ICIO 

PRIMER Aprovar provisionalment la  modificació de l’article 9è. de de l’ordenança 

fiscal núm 5 reguladora de  l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres que 

queda redactat  de la forma següent: 

 
Article 9è.- Règim de declaració i d’ingrés 

1. S’estableix la liquidació  com a forma de gestió del pagament provisional a compte que cal 

fer amb motiu de la concessió de la llicència preceptiva o de la presentació de la declaració 

responsable o comunicació prèvia, o de l’inici de la construcció, instal·lació o obra quan no 

s’hagin realitzat els tràmits esmentats.. 

2. El sol·licitant d’una llicència o la persona que presenti una declaració responsable o una 

comunicació prèvia per a realitzar les construccions, instal·lacions o obres que constitueixen el 

fet imposable de l’impost haurà de presentar en el moment de la sol·licitud o juntament amb 

la declaració responsable o la comunicació prèvia, el projecte d’obres i el pressupost 

d’execució material estimat. Aquest pressupost haurà d’estar visat pel Col·legi Oficial 
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corresponent quan això constitueixi un requisit preceptiu. 

3. L’import a ingressar a compte  resultant de la liquidació  provisional serà el resultat 

d’aplicar el tipus impositiu a la base del pagament a compte. Aquesta base es determina a partir 

dels mòduls que, per a cada tipus d’edificacions, obres o instal·lacions, s’estableixen a l’annex 

d’aquesta Ordenança o, si el pressupost presentat per l’interessat és d’un import superior al que 

resulti de l’aplicació dels mòduls, en funció d’aquest pressupost. 

Això no obstant, quan la construcció, instal·lació o obra de què es tracti siguin d’una modalitat 

que no s’hagi contemplat a la tipologia que es recull a l’annex d’aquesta Ordenança, la base 

del pagament a compte es determinarà en funció del pressupost presentat per l’obligat tributari, 

que ha d’estar visat prèviament pel Col·legi Oficial corresponent quan això constitueixi un 

requisit preceptiu. 

4. L’import referit al precedent apartat 3, que tindrà caràcter d’ingrés a compte, s’haurà de 

fer efectiu, conjuntament amb el dipòsit de la taxa per l’activitat administrativa duta a terme. El 

termini per a fer l’ingrés del pagament provisional a compte de l’ICIO és el determinat en 

l’article 62 de la Llei general tributària. 

5. Quan es modifiqui el projecte de la construcció, instal·lació o obra, un cop acceptada la 

modificació per l’Ajuntament els subjectes passius hauran de  satisfer una liquidació 

complementària, la base de la qual es determinarà aplicant els mòduls establerts a l’annex 

d’aquesta Ordenança al projecte modificat i l’import diferencial de la qual serà el resultat de 

minorar la quantitat que en resulti amb l’import dels ingressos realitzats en liquidacions 

anteriors referides a la mateixa obra. Si no es poden aplicar els mòduls, la base es calcularà a 

partir del pressupost modificat i l’import diferencial es determinarà de la mateixa manera que en 

el cas anterior. En tots dos casos s’han d’acomplir els terminis i requisits indicats en els apartats 

anteriors. 

Els efectes de les liquidacions complementàries seran els mateixos que els de les 

liquidacions precedents. 

6. Quan, sense haver sol·licitat, concedit o denegat la llicència preceptiva ni presentada 

la declaració responsable o la comunicació prèvia, s’iniciï la construcció, instal·lació o obra, 

l’Ajuntament practicarà una liquidació provisional a compte, la base de la qual es determinarà 

d’acord amb el que es preveu a l’apartat 3 anterior. A aquests efectes, per pròpia iniciativa o a 

requeriment de l’Ajuntament, l’interessat haurà de presentar un pressupost, visat prèviament 

pel Col·legi Oficial corresponent quan això constitueixi un requisit preceptiu. 

7. Un cop finalitzades les construccions, instal·lacions o obres, en el termini d’un mes 

comptador des del dia següent a la seva terminació, els subjectes passius hauran de presentar 

davant l’Ajuntament una declaració del cost real i efectiu d’aquelles, a la qual podran adjuntar 

els documents que considerin oportuns per a acreditar el cost consignat. 

A aquests efectes, la data de finalització de les construccions, instal·lacions i obres serà la que 

resulti acreditada per qualsevol mitjà de prova admès en dret i, en defecte seu, la que consti en 

el certificat final d’obres, quan aquest sigui preceptiu, o en altres casos la de caducitat de la 

llicència d’obres o la data màxima de finalització de les obres que s’hagi establert per als actes 

subjectes a declaració responsable o comunicació prèvia. 

8. En base a la declaració a què es refereix l’apartat anterior o d’ofici, si escau, l’Ajuntament 

practicarà la liquidació corresponent. 

En el cas que de la liquidació resultés un import a retornar, s’ordenarà la devolució en el termini 

previst a l’article 31 de la Llei general tributària. 

9. Si de la liquidació practicada resultés un import a ingressar, el subjecte passiu haurà 

d’abonar-lo en els terminis establerts a l’article 62 de la Llei general tributària. Transcorregut 

el període voluntari de cobrament sense que s’hagi efectuat l’ingrés del deute s’iniciarà el 

període executiu, que determinarà l’exigència dels interessos de demora i dels recàrrecs en els 

termes previstos als articles 26 i 28 de la Llei general tributària. 
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10. La liquidació a que es refereix l’apartat 8 no impedirà en cap cas les actuacions de 

verificació de dades, de comprovació limitada o d’inspecció que siguin procedents. 

11. Les sol·licituds de devolució, total o parcial, de l’import satisfet a compte de l’impost, per 

no haver iniciat o realitzat totalment la construcció, instal·lació o obra per a la qual es va fer 

el pagament, hauran d’anar acompanyades d’un informe emès pels serveis tècnics d’urbanisme 

de l’Ajuntament, en el qual es faci constar l’acceptació municipal de la renúncia total o parcial 

a l’execució de la construcció, instal·lació o obra, així com la valoració de la part realitzada, en 

els termes previstos a l’article 103.1.b) del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals. 

 
  

SEGON. Sotmetre l’expedient a informació pública en el tauler  d’anuncis de 

l’Ajuntament i en el BOPB durant el termini de trenta dies , termini durant el qual els 

interessat podran examinar l’expedient i formular les reclamacions que estimin 

oportunes. Igualment es publicarà en al seu electrònica municipal.   

 
TERCER. Finalitzat el termini d’informació pública, s’adoptarà l’acord definitiu 

que procedeixi amb resolució de les reclamacions presentades. Cas que no es 

presentin reclamacions s’entendrà definitivament adoptat l’acord sense necessitat de 

nou acord de Ple.  

 

QUART L’acord d’aprovació definitiva i el text íntegre de  la modificació de la 

ordenança fiscal  es publicarà  en el tauler  d’anuncis de l’Ajuntament i en el BOPB , 

moment  en què entrarà en vigor. L’acord d’aprovació definitiva es notificarà als 

interessats que hagin presenta al·legacions.   

 

INTERVENCIONS: 
 
Regidor Oscar Baró (ERC-AM) 

Referent a l’ingrés sobre l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, comentar 
que fins ara a l’ordenança es preveia que es fes en règim d’autoliquidació, però 
realment, en la pràctica, el que ens estem trobant és que molts contribuents 
desconeixen la manera de com arribar a l’import que tenen que calcular i es serveis 
municipals qui els assisteix, casi bé en tots els casos, per que facin la liquidació. Per 
tant es tracta de regularitzar una liquidació que ara ho estem fent d’una manera que no 
és ben bé la que estava prevista a l’ordenança. No té més importància que en el text 
aquest llarg de l’ordenança hem canviat que on deia autoliquidació per liquidació per 
adequant-nos al que estem fent de forma habitual. D’altre banda, també, en molts 
casos és necessari l’obtenció prèvia d’una llicència d’obres urbanístiques. El que 
passava és que l’havien de liquidar prèviament per saber si se’ls concedia o no, també 
ens trobàvem que moltes vegades per motius tècnics es valorava i no se’ls hi concedia 
la llicència i al final s’havia de fer un abonament del que havien anticipat. Ara això 
també ho evitarem perquè el que farem és esperar a tenir l’adjudicació, l’aprovació de 
la llicència urbanística i que procedeixen a liquidar i estalviar no fer-ho si no se’ls 
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aprova. Són aquests dos canvis principals que es fan, principals i únic que es fan a 
l’ordenança. 
 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT) 

Fins ara hi havia el sistema d’autoliquidació que ens permetia que els serveis tècnics 

assistissin als usuaris que quan demanaven la llicència, se’ls hi calculava i podien fer 

la liquidació abans d’obtenir la llicència. Això evitava morositat a l’hora d’aconseguir 

una llicència i que després no hi hagués manera de cobrar-la, com ens hem trobat en 

molts casos. Tot això també estava subjecte i segueix subjecte al fet de que 

l’autoliquidació no és la liquidació definitiva, no és el pagament de les taxes, per 

entendre’ns, sinó que també estava subjecte una revisió posterior que en cas de fer 

una autoliquidació errònia hi havia una liquidació complementària. Al nostre entendre 

és una qüestió municipal, vostès ho volen fer així, nosaltres creiem que pot generat la 

morositat que s’havia evitat en tema de llicències d’obres però es voluntat seva. Per 

tant nosaltres ens abstindrem. 

 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM) 

Votem. Queda aprovada per 6 vots a favor i quatre abstencions. 

 

4.1 Aprovació del protocol del Banc d’Aliments Antecedents: 

 
La situació de crisi econòmica cojuntural ha fet que els darrers anys hagi augmentat de 
manera important i progressiva el nombre de ciutadans i ciutadanes que tenen 
dificultats per cobrir les necessitats més bàsiques, especialment habitatge i 
alimentació, amb el conseqüent risc d’exclusió social i/o precarietat. La demanda 
continuada , l’estoc limitat d’aliments i el patiment de la població ha motivat que des de 
l’Ajuntament i Creu Roja Local de Caldes d’Estrac s’hagi volgut donar la millor resposta 
possible a aquestes necessitats bàsiques de forma àgil, justa i eficaç i amb un pla de 
treball per part de serveis socials que optimitzi les opcions de millora de les famílies. 
L’elaboració d’una proposta de Protocol de funcionament del Banc  d’Aliments en el 
municipi de Caldes d’Estrac és la cloenda a tot un procés de treball en què ha 
participat Creu Roja Local de Caldes i l’Ajuntament de Caldes d’Estrac. L’Ajuntament 
de Caldes va comptar  amb l’assessorament tècnic  de Diputació de Barcelona el 2015 
a través de la corresponent petició del catàleg amb el recurs de Projectes i Serveis 
d’alimentació d’urgència que van posar les bases per la bona coordinació entre les 
dues entitats que gestionen i/o col·laboren en el Banc d'aliments municipal. 

 Fruit d’aquest treball el 2016 conclou en l’elaboració d’una eina informàtica de suport 
de coordinació que consta d'una fulla Excel  amb la que ja  es treballa actualment tant 
des de Creu Roja com des de l'Ajuntament. Aquest full d’Excel ajuda a dur el recompte 
, control de la distribució dels aliments i  el seguiment dels usuaris beneficiaris del 
projecte. 

Finalment aquest any 2017 s'elabora un protocol juntament amb Creu Roja de Caldes 
d'Estrac on l'Ajuntament  estableix els mecanismes  de control, distribució i 
organització de la campanya d’aliments del banc d’aliments del municipi. 
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2. Objecte: L’objecte del protocol es regular el procediment i la manera en què i en 

com es lliuren els kits d'alimentació, regular la bona coordinació entre les dues 

entitats i en controlar de quina manera s'utilitzen o es  

3. gaudeix d'aquests kits d'alimentació evitant-ne el malbaratament o el frau així 

com la protecció dels voluntaris i treballadors que els lliuren. També estableix 

les pautes pel seguiment i pla de Treball dels beneficiaris. 

  

4. Àmbit d’aplicació:  El present protocol serà d’aplicabilitat a persones físiques i 

nuclis familiars que viuen i estan empadronats al municipi i que compleixen els 

requisits per accedir a la campanya d'aliments. 

 
5. Fonaments de dret: 

 
I. L’ article 103 de la constitució espanyola, l’article 6 de la llei 30/192 , de 26 de 

novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 

procediment administratiu comú ( en endavant, LRJAP-PAC), l’article 150 

del Dret Legislatiu 2/2000, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 

LLei municipal i de règim local de Catalunya( en endavant, LMRLC) i 

l’article 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 

Reglament d’obres, activitats i serveis dekls ens locals, preveuen 

expressament la possibilitat que les administracions públiques estableixin 

mitjançant el conveni una relació de cooperació consensuada per la 

prestació de serveis o per al desenvolupament de les competencies 

legalment atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin interès comú. 

Aquest règim és extrapolable a l’establiment de col.laboració entre 

l’administració pública i els particulars, quan tenen per objecte la millora en 

la gestió dels serveis o be de les condicions de desenvolupament de les 

competències amb l’objectiu de satisfacció de l’interès general. 

II.  L’article 25.1 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 

local atribueix al municipi la competència de promoure tota mena d’activitats 

i prestar tots aqueslls serveis que contribueixin a satisfer les necessitats i 

aspiracions de la comunictat veïnal. En el mateix sentit s’expressa l’article 

66.1 de la LMRLC. En l’apartat 3K recull les competències municipals 

referides a l’àmbit de la prestació de serveiws socials i la promoció i la 

reinserció socials.  

III. Llei 12/2007 d’ 11 d’octubre, de serveis socials. Article 3 finalitats de serveis 

socials: els serveis socials tenen com a finalitat asssegurar el dret a les 

persones a viure dignament durant totes les etapes de la vida mitjançant la 

cobertura de llurs necessitats personals bàsiques 
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IV. Article 49 de la llei  7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 

que regula el procediment d’aprovació de les ordenances locals.     

V. Article 47 de la llei 7/85 , de 2 d’bril, reguladora de les bases de règim local que 

detremina que “els acords de les corporacions locals s’adopten, per regla 

general per majoria simple dles membres presents.”              

 
En base als antecedents exposats es formula la següent: 

 

PROPOSTA D’ACORD 

 

PRIMER Aprovar inicialment  el protocol   regulador del Banc d’Aliments  

municipal de Caldes d’Estrac. 

 
SEGON. Sotmetre l’expedient a informació pública en el tauler  d’anuncis de 

l’Ajuntament i en el BOPB durant el termini de trenta dies , termini durant el qual els 

interessat podran examinar l’expedient i formular les reclamacions que estimin 

oportunes. Igualment es publicarà en al seu electrònica municipal.   

 
TERCER. Finalitzat el termini d’informació pública, s’adoptarà l’acord definitiu 

que procedeixi amb resolució de les reclamacions presentades. Cas que no es 

presentin reclamacions s’entendrà definitivament adoptat l’acord sense necessitat de 

nou acord de Ple.  

 
QUART L’acord d’aprovació definitiva i el text íntegre del Protocol del Banc 

d’Aliments municipal de Caldes d’Estrac  es publicarà  en el tauler  d’anuncis de 

l’Ajuntament i en el BOPB , moment  en què entrarà en vigor. L’acord d’aprovació 

definitiva es notificarà als interessats que hagin presenta al·legacions.   

 

INTERVENCIONS: 

 

Regidora Laura Aloy (ERC-AM) 

Voldria dir que aquest protocol a estat també consensuat amb CREU ROJA, amb qui 

hem estat treballant durant uns mesos perquè fos beneficiós per tothom. 
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Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM) 

No sé si des del grup PDeCAT o PSC volen comentar alguna cosa. 

 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT) 

Tot i que el protocol el vam tindre disponible a la comissió informativa, és igual, ens ha 

fet arribar darrerament, nosaltres sempre hem fet confiança en les entitats socials 

perquè ens fessin aquesta feina i seguim confiant. En tot cas creiem que potser una 

taula de coordinació hagués estat més adient abans de fer un protocol, però insistim, 

com és un tema de decisió municipal i voluntat política nosaltres ens abstindrem en 

aquest punt. 

 

Regidora Laura Aloy (ERC-AM) 

En qualsevol cas, vostè que ha estat molt de temps al govern això s’ho hagués pogut 

fer sense cap tipus de problema. De fet, com ja saben, els hi he dit reiteradament en 

aquest ple, el meu despatx està obert i ningú ha tocat a la porta. 

 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT) 

Si que és obert, ja ho sabem. En tot cas miri, durant molts anys podríem fer-ne moltes i 

hem fet d’altres. És un tema de voluntats polítiques, de direccionar unes polítiques o 

unes altres, però el que si que hem fet sempre és confiar en les entitats socials que 

portaven la gestió del banc d’aliments. És un tema d’opció política i insisteixo, 

nosaltres ens abstindrem i estem segurs que si hi ha alguna modificació i propostes 

que tinguem a mesura que vagi funcionant la regidora ens escoltarà i ens atendrà. 

 

Regidora Laura Aloy (ERC-AM) 

En qualsevol cas no és una entitat social la que porta el banc d’aliments sinó que és 

una coordinació amb serveis socials qui és qui porta aquesta campanya d’aliments. 

 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT) 

Quan em refereixo a entitats socials, em refereixo a CREU ROJA i tot el seu moviment 

social que fins ara nosaltres hi confiàvem. 

 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM) 

I seguim confiant. Llavors han dit que vostès s’abstenien. Votem. Queda aprovar per 6 

vots a favor i 4 abstencions. 
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5. Aprovació de la modificació del reglament regulador del servei públic                                                                              

d’estacionament de vehicles amb motor en zones especials de la via pública 

sota control horari limitat, zona blava i zona verda Expedient. 1477/2017 

 
MODIFICACIÓ DELS ART.2 I ART.7 DEL REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI 
PÚBLIC D’ ESTACIONAMENT DE VEHICLES A MOTOR EN ZONES ESPECIALS I 
DETERMINADES DE LA VÍA PÚBLICA, SOTA CONTROL HORARI LIMITAT “ZONA 
BLAVA I ZONA VERDA”  
 
Atès que en data 21 de juliol de 2008 es va aprovar el Reglament regulador del servei 
d’ estacionament de vehicles a motor en zones especials i determinades de la via 
pública sota control horari limitat “Zona blava” (Exp.86/2008). 
 
Atès que en data 27 de desembre de 2012 el Ple de l’ Ajuntament va aprovar la 
modificació parcial del reglament de la Zona Blava (Exp. 454/2012), en el sentit de 
crear una nova zona verda i regular l’ horari de la zona blava tal i com es detalla en els 
articles :  

“Article 2. 
 
“1. Les vies públiques, en les quals s’ estableix el servei són les següents: 
 
1.2 ZONA BLAVA.- Carrer Riera, Santa Teresa, Baixada Estació, Callao, La 
Pau, Camí Nou, El Molí, Santema, Del Mig, Mercè, Plaça de l’ Estació, Plaça 
Sant Antoni, Passeig del Mar, Passeig del les Moreres, Passeig dels Anglesos, 
Pàrquing de Can Muntanyà, Pàrquing N-II tan en la zona de les plaques 
fotovoltaiques com de la zona esportiva, Pau Casals. 
 
1.3 ZONA VERDA.-Baixada Carretera de Sant Vicenç (De les Escoles fins 
carrer del Remei), Pont del Sergent, Lluís Companys, Camí Ral i Carrer Major 
 
2. La precedent relació té caràcter enunciatiu i limitatiu. Caldrà acord exprés de 
l’ Ajuntament per a l’ ampliació efectiva del servei a la fase i/o zona que 
consideri convenient.” 
 
 
Article 7. 

1. El Servei es prestarà de 08.00h a 20.00h “ 

 
Atès que durant aquest temps s’ han anat modificant alguns carrers segons les 
necessitats dels veïns i la reubicació de les màquines expenedores, així com l’ horari 
de pagament. Cal una regularització dels articles 2 i 7. 
 
Atès que l’ Inspector cap de la Policia Local ha emès informe, obrant a l’ expedient 
amb la proposta de la modificació corresponent a l’ efecte d’ actualitzar els carrers 
segons les zones d’ estacionament senyalitzats com a Zona Blava i Zona Verda. I la 
modificació de l’ horari de pagament. 
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Com sigui que l’ ordenació del trànsit de vehicles i de persones en les vies urbanes 
són competència municipal, així es recull a l’ article 66 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. 
 
Com sigui que l’ d’aprovació de modificació del present Reglament és  competència 
del Ple, requerint el vot favorable de la majoria simple dels regidors presents, article  
49 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Règim Local. 
 
Per tot això, el qui subscriu proposa al ple de l’ Ajuntament l’ adopció del següent: 
 
ACORD 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’article 2 del Reglament regulador del 
servei públic d’ estacionament de vehicles a motor en zones especials i determinades 
de la via pública, sota control horari limitat “Zona Blava i Zona Verda” que queda 
redactat  de la forma següent: 
 

“Article 2 
1.Les vies públiques, en les quals s’ estableix el servei són els següents: 
 

1.1 ZONA BLAVA. Carrers Riera, Santa Teresa, Estació, Plaça de l’ 

Estació, Callao, Ciutat de la Paz, Passeig del Mar, Passeig de les 

Moreres, Passeig dels Anglesos, Esplanada de Can Muntanyà, 

Pàrquing NII (Fotovoltaiques), Camí Ral (Zona Eucaliptus) 

1.2 ZONA VERDA. Carretera de Sant Vicenç fins al Carrer del Remei, 

Pont del Sergent, Carrer i Passatge Lluís Companys, Camí Ral ( 

Zona Penya de Can Muntanyà) Carrer Major, Carrer del Molí, Plaça 

Sant Antoni, Camí del Mig, Camí Nou, Mercè, Església (Zona Parc 

de la Bassa). 

 
 2.La precedent relació té caràcter enunciatiu i limitatiu. Caldrà acord exprés de 
l’ Ajuntament per l’ ampliació efectiva del servei a la fase i/o zona que consideri 
necessari i durant el temps estrictament indispensable.” 

 
Segon.- Aprovar inicialment la modificació de l’article 7 del Reglament regulador del 
servei públic d’ estacionament de vehicles a motor en zones especials i determinades 
de la via pública, sota control horari limitat “Zona Blava i Zona Verda” que queda 
redactat  de la forma següent: 
 

“Article 7 
1.El servei es prestarà de 9.00h a 13.00h i de 16.00h a 20.00h tot els dies de l’ 
any fins a un màxim de 120 minuts” 
 

Tercer.- Sotmetre l’expedient a informació pública en el tauler  d’anuncis de 
l’Ajuntament i en el BOPB durant el termini de trenta dies , termini durant el qual els 
interessats podran examinar l’expedient i formular les reclamacions que estimin 
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oportunes. Igualment es publicarà en la seu electrònica municipal.   
 
Quart.- Finalitzat el termini d’informació pública, s’adoptarà l’acord definitiu que 
procedeixi amb resolució de les reclamacions presentades. Cas que no es presentin 
reclamacions s’entendrà definitivament adoptat l’acord sense necessitat de nou acord 
de Ple.  
 
Cinquè.- L’acord d’aprovació definitiva i el text íntegre de  la modificació del 
Reglament es publicarà  en el tauler  d’anuncis de l’Ajuntament i en el BOPB , moment  
en què entrarà en vigor. L’acord d’aprovació definitiva es notificarà als interessats que 
hagin presenta al·legacions.   
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP) 

La modificació, en aquest cas, més que modificació és una reorganització que ja es va 

iniciar en el 2012 i que sembla ser que per un error de transcripció no es van posar el 

nom d’alguns carrers en el article aquest. El que s’ha fet és que carrers que ja existien 

amb zona blava o zona verda, s’han afegit al nou article i s’han afegits 2 de nous. És a 

dir, passen a ser de zona blava els carrers Riera, Santa Teresa, Estació, Plaça de 

l’Estació, Callau, Ciutat de la Pau, Passeig del Mar, Passeig de les Moreres, Passeig 

dels Anglesos, Esplanada Can Muntanyà, Pàrquing de la N-II fotovoltaiques i en 

aquest cas s’afeixi el Camí Ral, la zona dels Eucaliptus que no hi estaven incloses. A 

la zona verda, aquí hi ha més espais que ja hi eren, alguns d’ells ja hi eren, però que 

tampoc s’havien acabat de transcriure i la zona verda inclou la carretera de Sant 

Vicenç fins al carrer del Remei, el pont del Sargent, el carrer i passatge Lluis 

Companys, Camí Ral a la zona de la penya de Can Muntanyà, el carrer Major, el carrer 

del Molí, la plaça de Sant Antoni, que aquest s’incorpora per primera vegada, el Camí 

del Mig que també s’incorpora amb la reorganització de la zona verda, Camí Nou, 

Mercè i Església, són a part de la base que també s’incorpora, és a dir, les 

incorporacions bàsiques en aquesta reorganització és: el Camí del Mig, la plaça del 

inici del Camí del Mig, una plaça a la plaça Sant Antoni i la resta que és a la zona de la 

baixada de l’Església, una mica abans d’arribar al safareig municipal. Per tant, i 

després un altre cosa, que això ja ho vam parlar anteriorment, faltava posar també el 

màxim de 120 minuts que tampoc hi era  inclòs en el text anterior. S’ha fet una petita 

modificació i incorporar aquests 3 carrers nous a la zona verda. 

 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT) 

Ja a la comissió informativa ens va estranyar el fet de que s’agafés la modificació del 

2012 quan ens sonava que hi havia un altre modificació. Bàsicament perquè els 120 

minuts, en principi, no hi eren perquè era horari limitat, però el servei que ja s’està 

prestant, de 9 a 13 i de 16 a 20 ja s’estava prestant. Hi havia una modificació posterior 

que .... 
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Regidor Joan Baró (PSC-CP) 

Ho hem estat mirant. Ens han fet un informe i no es va arribar a tirar endavant. Per 

això deduïm que el fet de no incloure’l va ser algun despiste, no sé..... 

 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM) 

Estava aprovat però no estava publicat 

 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT) 

No estava publicat però estava aprovat? 

 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM) 

Estava aprovat. Hi havia una reunió, hi havia com la voluntat de mirar-ho però no 

acabava d’estar decidit. 

 

Regidor Joan Baró (PSC-CP) 

Si us fitxeu en el text del 2012, que és el vigent, en aquest no es va arribar a modificar. 

L’únic que s’ha fet és incloure els carrers que ja hi eren, que realment ja hi són, però 

que no estan posats a l’article. 

 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT) 

En tot cas, si no estava publicat s’haurà de publicar, evidentment. Nosaltres aquí, com 

és un tema de gestió municipal o voluntat política ens abstindrem. Tot i que, permetin 

una mica la conya, jo recordo que vam aprovar al 2008 l’ordenança de la zona blava 

amb pagament, que zona blava ja era, que és va començar al 2003 quan es van fer les 

obres de la Riera, va ser la primera vegada de zona blava a Caldes. De pagament es 

va establir al 2008, el Partit Socialista deia que si entrava al govern el que faria era 

abolir la zona blava. Veiem que alguna cosa devíem fer bé que no tant sols no 

l’aboleixen sinó que la perfeccionen. Els felicito. 

 

Regidor Joan Baró (PSC-CP) 

Si es fixa vostè, augmentem la zona verda per tindre més espai pels veïns. 

 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT) 

El felicitem, de veritat. El tema de la zona verda també era un projecte nostre, 

qualsevol que vulgui comprar una enganxina, un abonament, els abonaments es 

mantenen, per tant el que té un abonament pot aparcar en zona verda. Per tant 
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entenem que és un tema de reorganització i de voluntat política el posar uns carrers i 

no altres i per tant no ens hi oposarem, ens abstenint. 

 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM) 

Així ja passem a les votacions. Queda aprovat per 6 vots a favor i quatre abstencions. 

 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM) 

Passem a la part de control. Presentem la moció, primer la moció que és la d’exigir la 

llibertat de Jordi Sánchez i Jordi Cuxart. La presentem conjuntament tots tres partits. 

 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT) 

Una qüestió d’ordre. Urgent no, d’ordre. Segons l’article 122, a la part de control, del 

ROM parlo, si es presenten dos mocions que parlen del mateix només té validesa la 

primera que es presenti. Per tant, hem detectat que hi ha dos mocions en les quals es 

parla del mateix, entenent que una d’elles s’ha de desestimar o bé es pot tramitar com 

una esmena a la totalitat. 

 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM) 

Aquesta és, però això no és el cas de la moció que ens ocupa sinó de la que segueix. 

 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT) 

Però com que entraven a la part de control volia . 

 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM) 

Llavors ja els hi volia comentar que finalment la del PSC, en lloc de fer una esmena a 

la totalitat el que faria és retirar la seva moció perquè és la segona es va presentar i 

després quan llegint ja ens explicaran quin posicionament tenen.  

   

 

 

 



  

Ajuntament de Caldes d'Estrac 

23 
 

  

  

El passat dilluns 17 d’octubre la justícia espanyola va empresonar els presidents 

d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez. 

De nou, es va judicialitzar un conflicte polític que l’Estat espanyol no sap resoldre amb 

diàleg i negociació.  

Un Govern espanyol que, utilitzant tots els mecanismes de què disposa, va tornar a 

creuar una línia vermella en qualsevol democràcia a l'Europa del segle XXI. 

Empresonar persones per manifestar-se pacíficament, tenir idees diferents i donar veu 

al poble. Un fet que posa en greu risc els valors democràtics que crèiem que eren la 

base de la Constitució de 1978.   

Les idees són la llibertat més gran que tenen els homes i les dones del segle XXI 

després de lluites incansables de persones anònimes, de col·lectius socials, fins i tot 

de guerres... Avui, per sort, estan protegides en tots els tractats internacionals.   

No hi ha estat democràtic al món que jutgi les idees i menys encara que les empresoni; 

que persegueixi les urnes, el vot, la decisió democràtica d’escollir. No hi ha estat 

democràtic al món que persegueixi la llibertat d’expressió; que censuri els mitjans de 

comunicació, que dicti les notícies als periodistes i que coaccioni la llibertat 

d’informació; que privi de la llibertat de reunió i de manifestació.  

Quan la democràcia és vulnerada en un país, tot el món ho pateix. Quan algú tolera 

que vulnerin els drets dels catalans, hi perden tots els ciutadans europeus. Quan algú 

és còmplice d’aquesta vulneració és còmplice també d’una forma d’actuar pròpia d’una 

dictadura.   

Empresonar representants de la societat civil forma part de l'estratègia de l'Estat per 

tensar, crispar i radicalitzar un conflicte polític. L'objectiu final és desactivar tota la 

societat civil. Volen dividir-nos com a poble i trencar la nostra cohesió social.  

Per tots aquests motius, l’Ajuntament de Caldes d’Estrac,  

  

ACORDA  

  

PRIMER.- Exigir la llibertat immediata dels presidents de l’Assemblea Nacional 

Catalana, Jordi Sánchez, i d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.   

SEGON.- Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i protegides 

en tots els tractats internacionals i manifestar la persecució de la  
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lliure expressió i del dret a decidir de les persones per part d’un estat que jutja les 

idees i empresona de forma il·legal.  

TERCER.- Denunciar la manca de separació de poders a l’Estat espanyol, així com la 

manipulació i coacció dels mitjans de comunicació.  

QUART.- Demanar a les institucions europees que no continuïn donant l’esquena a 

Catalunya davant accions pròpies d’una dictadura. (43:21) 

CINQUÈ.-  Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament  

Europeu a Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets  

Humans (ACNUDH) i al Congrés dels Diputats, així com a l’Associació Catalana de 

Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), l’aprovació de 

la present moció.  

 

Regidora Laura Aloy (ERC-AM): 

Crec que a la moció queda prou especificat. No cal especificar això, no cal que 

especifiqui res més. Ja és bastant trist tot per tornar a dir lo que pensem 

 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 

Vist que la presentem els tres grups no cal votar però no sé si volen fer alguna 

consideració.  

 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 

Si. Tot i que aquest punt vam intentar-ho posar com esmena la setmana passada, és 

obvi que avui cal donar-li formalitat. Per primera vegada després de fa molts anys 

tornem a tindre presos polítics a l’estat espanyol. Ara hi són dos i sembla ser que 

l’ordre d’empresonaments no té aturador per segons qui. Avui mateix el fiscal general 

de l’Estat estava anunciant un munt de querelles que sembla que faci col·lecció. El que 

està clar és que hem de seguir lluitant perquè els ideals del Jordi Cuxart i el Jordi 

Sánchez com a representants de l’Assemblea Nacional Catalana i de Òmnium 

Cultural, juntament amb l’acció dels partits polítics que han acollit la independència i 

que estan lluitant per la independència aconseguim que aquests presos siguin el més 

aviat possible alliberats. És obvi que la lluita encara serà una mica llarga, no és 

immediat. Lo important és arribar a puesto, arribar a lloc i no defallir. Ara sembla ser 

que estem convocats a unes eleccions que per uns seran autonòmiques i per altres 

pot ser que siguin constituents. Els que hem de fer és treballar plegats perquè al final, 

lo important com he dit, és arribar al final del camí i no perdre’ns per dreceres que no 

ens portin en lloc. Per tant donem ple suport a aquesta moció ja que de forma 

conjunta, com ha dit l’alcaldessa, la presenten tots els grups d’aquest ajuntament. 

Gràcies. 
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Regidor Joan Baró (PSC-CP): 

Nosaltres reafirmar que estem a favor de la moció. 

 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 

Doncs passem al punt 6.2 que és una moció que presentem conjuntament amb 

PDeCAT, ERC i PDeCAT que és condemnar la violència del diumenge 1 d’octubre que 

era la moció que, com explicava el senyor Arnó, PSC també ha presentat però més 

tard. Amb un altre format. La llegirem també i després ja farem les consideracions. 

 

“”””El diumenge 1 d’octubre de 2017 passarà a la història a Catalunya per la vergonya 

d’un Estat espanyol repressor que ha exercit una dura violència davant d’uns 

ciutadans absolutament indefensos. Però sobretot restarà en els nostres cors i en la 

nostra memòria per l’actitud cívica, serena, coratjosa, pacífica i persistent d’uns 

ciutadans que van sortir a votar i exercir la democràcia malgrat les amenaces i l’estat 

de setge i por. 

Per aquest motiu, l’Ajuntament de Caldes d’Estrac,  

ACORDA: 

PRIMER.- Condemnar de forma enèrgica, alta i clara tota la violència injustificada 

generada per l’Estat espanyol, emparat pel seu Govern, contra veïns i veïnes dels 

nostres pobles i ciutats que l’únic que volien és decidir i exercir la democràcia. Unes 

agressions dictades pel govern de l’Estat que van provocar més de 900 ferits, quatre 

d’ells ingressats en centres hospitalaris. 

SEGON. Donar tot el suport a les persones ferides durant les càrregues policials d’ahir 

a Catalunya.  

TERCER.- Exigir la retirada dels efectius policials del Cuerpo Nacional de Policia i la 

Guardia Civil enviats de manera expressa per impedir l’exercici democràtic de votar en 

un referèndum, reprimint amb violència les llibertats i drets fonamentals de la 

ciutadania. Demanar que el Govern de l’Estat assumeixi totes les responsabilitats pels 

danys personals i materials conseqüència d’aquesta brutal repressió. 

QUART.- Demanar la dimissió del Delegat del Govern d’Espanya a Catalunya, Enric 

Millo, com a un dels principals responsables per l’actuació violenta i desproporcionada 
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dels cossos policials espanyols en molts col·legis electorals i declarar-lo persona non 

grata al nostre municipi. 

CINQUÈ.- Reconèixer l’actitud, valentia i el comportament cívic i pacífic de més de 2 

milions de persones que aquest diumenge es van expressar a les urnes, tot i l’estat de 

terror que va voler imposar l’Estat espanyol, i als qui se’ls va usurpar el vot ja dipositat 

dins d’urnes requisades. 

SISÈ.- Demanar la mediació i el suport de les institucions europees i de la comunitat 

internacional. 

SETÈ.- Deixar constància que els municipis catalans i els seus càrrecs electes estaran 

al costat d’allò que decideixin les institucions catalanes, Govern català i Parlament de 

Catalunya.”””” 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 

No sé si els companys del PSC volen comentar. També remarcar que la moció que 
ells presentaven és una moció que era per adherir-nos a la que es va aprovar a la 
Diputació i que van aprovar unànimement Partit Socialista, PDeCAT, Esquerra 
Republicana i la CUP, val. 
 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 

Si que cal dir que en el darrer recompte ja són 1066 les persones ferides i que, a 
banda de fer-ne aquest recolzament i rebutjar qualsevol tipus de violència, en especial 
aquest que es va produir el dia 1 d’octubre, hem de fer ús de totes aquelles eines que 
a nivell internacional, legals, ens puguin donar cobertura per totes aquelles coses que 
van passar. Per totes aquelles persones que van resistir, per totes aquelles que van 
rebre cops, aquelles persones que van ser.... se’ls hi va vulnerar els drets de forma 
flagrant. Hem de lluitar i seguir treballant perquè els responsables finals paguin pel que 
van fer. Però no oblidem una cosa, la seva força bruta, al final, no deixa de ser el que 
és el nostre guany. Va ser demostrat que a mig matí del dia 1 els atacs, pràcticament 
van cessar perquè el ressò mediàtic que va generar el la comunitat internacional va fer 
aturar aquella insensatesa d’enviar contra les urnes els antiavalots. Esperem que això 
no es torni a repetir, però si hem de tornar-hi a ser, ens hi hem de posar perquè estem 
defensant els nostres drets per la llibertat de Catalunya. Gràcies. 

 
Regidor Miquel González (PSC-CP): 

Des del grup Socialista lamentar que per un tema administratiu no puguem portar a 
aprovació la segona moció des de la qual la CUP, Esquerra Republicana, PDeCAT i 
PSC van arribar a un acord amb els mateixos termes que la declaració de la AMI i la 
ANC, que és la que hem aprovat. El que passa que hi ha dos paràgrafs en aquesta 
moció, un és el tema de persona non grata, des del PSC sempre hem defensat que és 
complicat declarar a gent persona non grata. Em sembla que l’altre dia, Marta Rovira 
d’ERC, va dir que no estava d’acord amb aquest sistema de declaracions i la segona 
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és en el punt setè, el qual hi ha una clara marca de tipus de Estat en el qual nosaltres 
no estem d’acord amb això. Dir que farem el que el Parlament de Catalunya digui i tot 
això, doncs, no podem votar en contra perquè estem a favor de la línia general de la 
moció però si que per aquest dos punts el nostre vot serà d’abstenció. Si que remarcar 
que, ens agradaria quan pugui ser que surti publicada també la nostra moció que té el 
suport de tots els grups. Gràcies. 

 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 

Llavors queda aprovada per 8 vots a favor i dues abstencions 

Passem a la tercera moció que presenta el Partit Socialista, no puc esperar. 

 

MOCIÓ, QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE L' AJUNTAMENT 
DE CALDES D'ESTUC D'ADHESIÓ AL PROJECTE "NO PUC ESPERAR"' 

NO PUC ESPERARI és un projecte pensat per a facilitar el dia a dia de les persones 
que per un problema mèdic, no contagiós, necessiten  urgentment un lavabo. 

Els destinataris d'aquesta iniciativa són els pacients amb malalties inflamatòries 
intestinals (malaltia de Crohn i colitis ulcerosa), els pacients   o col·lectivitzats, els 
pacients sotmesos a cirurgia per un càncer de recte, I tots aquells pacients que els 
metges col•laboradors amb el projecte considerin que cal incloure. 

Un dels problemes que més angoixa aquestes persones és Ia necessitat continua, i de 
vegades imprevisible, d’anar al lavabo; de manera que els costa sortir de casa per por 
de no trobar un lavabo accessible en el moment necessari. Tot això suposa una minva 
de Ia seva qualitat de vida. 

L'Associació de malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa de Catalunya (ACCU Catalunya) 
emet les targetes "No puc esperar", però són els metges de les Unitats MII i Serveis de 
l'Aparell Digestiu dels hospitals col•laboradors qui les lliuren als pacients que ells 
consideren que les necessiten. Les targetes són gratuïtes i no són nominals, però 
estan numerades per tal de seguir un control de Iliurament. 

Des d'ACCU Catalunya s'arriba a acords de col•laboració amb establiments i 
equipaments perquè autoritzin l'ús dels seus lavabos de manera gratuïta i al més 
ràpidament possible als portadors de les targetes "No puc esperar. 

Per això, és fonamental Ia col•laboració de diferents sectors: 

1. Equips mèdics d'Unitats MII i Serveis de l'Aparell Digestiu que dictaminin quins 
pacients necessiten Ia targeta i quins no. 

2. Ajuntaments i entitats públiques, que conscienciant i informin Ia ciutadania 
sobre aquest problema, adhereixin els lavabos dels seus equipaments i dependències 
municipals al projecte, i promoguin l'adhesió d'associacions i establiments a "No puc 
esperar". 

3. Associacions de comerciants i hostaleria disposades a facilitar l'entrada ràpida I 
gratuïta als seus lavabos als pacients portadors de Ia targeta, i a promoure Ia difusió 
del projecte entre els seus associats. 
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4. Voluntaris que difonguin el projecte i que col·laborin en les tasques 
administratives I de suport. 

A més, "No puc esperar" és un projecte que té dues finalitats: 

  Facilitar l'accés ràpid i de manera gratuïta als lavabos als pacients en qualsevol lloc I 
sempre que ho necessitin. 

  Conscienciar la societat sobre les malalties infamatòries intestinals I les necessitats 
que tenen qui les pateixen. 

D'aquesta manera, "No puc esperar contribueix significativament a millorar la qualitat 
de vida d'aquests pacients. 

Aquesta Iniciativa fou creada l'any 2013 per l'Associació de malalts de Crohn i Colitis 
Ulcerosa de Catalunya (ACCU Catalunya) i la Unitat de Malalties Inflamatòries 
Intestinals (MII) de l'Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta. El projecte 
"No puc esperar" està en desenvolupament continu i s'actualitza constantment tant per 
la Incorporaci6 de nous pacients com per l'adhesió de nous establiments i 
equipaments col•laboradors. 

El projecte "No puc esperar" compta amb el suport del Consell Consultiu de Pacients 
del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, de la Societat Catalana de 
Digestologia, de l'Institut Català de la Salut I de GETECCU (Grupo Español de Trabajo 
en Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa). 

Per tot l'esmentat anteriorment, el Grup Municipal del PSC de Caldes d'Estrac proposa 
al Ple d'aquest Ajuntament l'adopció dels seg0ents acords: 

Primer: Declarar l'adhesió de l'Ajuntament de Caldes d'Estrac al projecte "No puc 
esperar" amb la finalitat de col•laborar tot Identificant les instal•lacions de la pròpia 
institució per poder atendre les persones portadores de la targeta "No puc esperar" 

Segon: Promoure la difusió del projecte "No puc esperar" a tota la ciutadania de la 
Comarca, i en especial als establiments comercials mitjançant les associacions 
professionals de comerciants o gremis. 

Tercer: Promoure campanyes divulgatives sobre aquestes malalties digestives amb la 
col•laboració de les entitats especialitzades.. 

Quart: Fer tramesa d'aquest acord a l'Associació de malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa 
de Catalunya (ACCU Catalunya), adjuntant un Llistat amb el nom i l'adreça dels 
equipaments i dependències municipals que s'adhereixen al projecte "No puc esperar". 

Cinquè Donar trasllat del present acord a l'Associació de malalts de Crohn i colitis 
ulcerosa de Catalunya, a la diputació de Barcelona, al Departament de Salut, a les 
entitats municipalistes, al Consell consultiu de Pacients, i a la Societat Catalana de 
Digestologia. 
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Regidor Joan Baró (PSC-CP): 

Perdó, també vull ensenyar-vos els cartells que s’han dissenyat per a col.locar en els 
edificis municipals en llocs visibles en el cas de que s’aprovi la moció. 

 

Regidora Laura Aloy (ERC-AM): 

El grup d’Esquerra Republicana votarà a favor ja que creiem que tot el que sigui un 
benefici per la qualitat de vida d’aquestes persones es bo. Sobretot també fa una 
conscienciació sobre aquest tipus de malalties que a vegades queden molt deixades a 
la mà de deu i no es sap quines problemàtiques poden comportar, com és aquesta. A 
part no deixa de crear una xarxa de solidaritat. Per això el nostre vot serà a favor. 

 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 

Nosaltres, com no pot ser d’una altre manera, aquesta moció, ja ens va arribar abans 
al Consell Comarcal i vam incentivar la seva aprovació en el Consell Comarcal. Prova 
d’això és el fet de que haurem fer una petita esmena en el punt segon que és quan 
diu: promoure la difusió del projecte a tota la ciutadania, del municipi. En tot cas primer 
del municipi que és on tenim competències l’ajuntament de Caldes. De la comarca ja 
s’ha fet. 

Regidor Joan Baró (PSC-CP): 

Però de lo que es tracte és promoure, no només a cada municipi que en això té raó, 
però que s’estengui a tots els àmbits. 

 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 

Si estem d’acord, des de la comarca ho hem fet. Però evidentment cada municipi ha 
d’aprovar les seves competències. Entem que aquí hauríem de fer una esmena, en 
aquest punt segon, del municipi. 

 
La secretària: 

S’ha de votar aquesta esmena. 

 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 

No ho veig clar. Si posem aquesta esmena estem com tancant que aquesta xarxa sigui 
només a nivell municipal. 

 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 

En absolut, estem parlant de que la moció es dirigeix a l’ajuntament de Caldes, per 
tant l’ajuntament les competències les té en el municipi, a la comarca ja se’n carrega el 
Consell Comarcal, òbviament a través dels municipis i a la Diputació de Barcelona, 
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evidentment, suposo que parlarà de tota la província en el seu acord. És a dir, cadascú 
amb el seu àmbit, entenc jo. 

 

Regidor Joan Baró (PSC-CP): 

Si, però repeteixo, independentment de lo que es faci aquí al municipi, lo important 
d’aquesta moció és que la mateixa gent ho pugui ampliar a tots els municipis i a tota la 
gent de tots els llocs 

 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 

És el que li he comentat, la comarca.... 

 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 

Jo crec que el més pràctic es que votem l’esmena. 

 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 

Si, si, més que res estava acabant la intervenció. En tot cas votem-la després. Deixa’m 
acabar. 

 

La secretària: 

El text de l’esmena que estem votant seria afegir... 

 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 

No, substituir comarca per municipi. Amb el ben entès que el Consell Comarcal ja ha 
aprovat aquest projecte, l’ha remès a municipis, la Diputació de Barcelona l’ha aprovat 
i per tant ho ha remès en el seu àmbit. Entenem que la promoció que ens pertoca com 
ajuntament i per tant fer aquest llistat i tots els recursos perquè els espais públics, 
tenim competència sobre els nostres espais públics, els municipals. Tenim 
competència en informar als comerços del nostre municipi. Per tant s’entén que aquí 
s’ha de fer referència al municipi. El que deia, evidentment estem d’acord perquè en 
altres nivells ho hem aprovat i ho hem incentivat i és obvi que el que cal fer és un 
distintiu perquè aquesta societat té una app on es poden descarregar tots aquests 
espais on estan adherits i poden anar amb tranquil·litat a visitar. Si som un municipi en 
el qual ens agrada que ens vingui a veure la gent, aquest tipus de malats poden vindre 
a Caldes, els malalts, perquè saben que tenim uns llocs on poden acudir en cas de 
necessitat. 

 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 

Nosaltres votem deixar-ho tat com està. Votem en contra de l’esmena, ja ens sembla 
bé com està expressat. 
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Regidor Joan Baró (PSC-CP): 

Jo, com deia, crec que les dues opcions, tant de municipi com de comarca, queden 
bastant.... 

 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 

Afegir, de tota la comarca i municipis o de tots els municipis i comarca. 

 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 

Es que ja s’entén com està escrit. Està expressat després en els altres  acords. 

 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 

Deixeu-lo com vulgueu. Això era, simplement, un serrell, si vol posar-ho així deixem-ho 
així. 

 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 

Queda aprovada per unanimitat? 

 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 

Correcte. 

 

La secretària: 

Perdó, l’esmena, llavors, queda refusada? 

 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 

Si. I la moció aprovada per unanimitat 

 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 

Passem al punt 6.5 i 6.6 que és donar compte als decrets de presidència i les actes de 
juntes de govern. 

 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 

Perdó hem entrat una moció d’urgència. 
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Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 

Quan l’han entrat? 

 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 

Avui, aquest matí. 

 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 

Dons no la tenim. A més aquest matí jo he preguntat si PDeCAT no havia entrat cap 
moció perquè ens van dir que tenien una que l’estaven i no. A quina hora l’han entrat? 

 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 

Abans de les 14 
 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 

Quina hora era? 

 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 

No ho sé, no ho posa al registre. 

 

La secretària: 

Perdó, no està a l’ordre del dia, es vota la urgència i si fonamenten vostès.... 

 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 

Si vol la llegim 

 

La secretària: 

fonamenti. Més que llegir-la primer s’hauria de fonamentar la urgència, sinó això 
quedaria pel proper ple.   

 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 

Correcte. 

 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
 
Expliqui, expliqui. 
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Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 

No ens toqueu l’educació. Recentment hem vist una sèrie de declaracions respecte 
l’educació del nostre país i creiem que és urgent manifestar-s’hi ja que amb els 
aconteixements que ens vam venint, probablement cada dia haurem de votar alguna. 

 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 

D’acord. Vist el tema, votem la urgència? Veiem, per part d’Esquerra estem d’acord 

PSC- nosaltres també perquè tenim una similar 

 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 

Queda aprovada per unanimitat la urgència. Li demanaria si us plau que intentin 
entrar-ho a temps. Quan van fer la Comissió Informativa fa molt temps van dir: tenim 
una que la estem acabant de mirar. 

 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 

Sap que passa, que els esdeveniments van a un ritme que no... 

 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 

Això ja portem dies, però digui, digui. 

 
MOCIÓ 

En els darrers dies, s'ha comprovat com diferents personalitats polítiques han posat en 
q0estió la labor docent del professorat a Catalunya, acusant d'adoctrinament i 
fomentar l'odi contra Espanya. El passat 11 d'octubre al Congrés, Ciutadans portava, 
de la ma del diputat Toni Cantó, una moció contra l’adoctrinament, ja que considerava 
"que no se ha hecho nada para evitar que los secessionistes adoctrinen a nuestros 
niños•. 

El senyor Xavier García Albiol, president del PP a Catalunya el dissabte 14 d'octubre 
en una visita a Santa Coloma de Gramenet deia "En la mayoría de colegios catalanes 
enseñan a odiar a España". Fins i tot el Ministre d'Educació Íñigo Méndez de Vigo ha 
plantejat en la possible reforma de la constitució introduir el principi de lleialtat 
constitucional en reeducació. I es planteja centralitzar les competències educatives. I 
ja per a completar I'acció, el Ministre d'Afers Exteriors, Alfonso Dastis, el mateix que 
va explicant que la majoria d'imatges de l'agressió policial contra persones que es 
disposaven a votar el passat 1 d'octubre són falses, en declaracions a la cadena 
francesa CNEWS després reproduïdes per La Vanguardia i altres mitjans, va parlar de 
discriminació del castellà i d'altes falses afirmacions contra l'escola catalana. 
Igualment, diversos mitjans de comunicació han engegat una campanya difamatòria 
que va en la mateixa línia, arribant fins a la invenció i propagació de suposades 
noticies al respecte. 

Val a dir que els mateixos que acusen el professorat d'adoctrinament, són els que 
volen permetre escoles amb segregació de sexes, els que han fet que la religió 
catòlica sigui avaluable a l’escola, els que volen "españolizar a los niños catalanes' i 
els que volen introduir la lleialtat constitucional a l'educació, entre d'altres imposicions. 
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Considerem doncs que aquest atac no és només contra els docents, és un atac contra 
l'educació pública, que ha sigut i és la garant del clima de respecte social que vivim al 
nostre país. 

I per aixà, proposem l'adopció dels següents 

 

ACORDS 

PRIMER.- L'Ajuntament de Caldes d'Estrac, reunit en sessió plenària, DENÚNCIA i 
REBUTJA, per falsos, els que en els darrers dies s'han intensificat en contra de 
l'educació pública de Catalunya que pretenen qüestionar la professionalitat dels 
docents catalans i busquen generar una desconfiança injustificada que pot ser molt 
perjudicial per a Ia tasca docent i per a Ia pràctica convivència als centres educatius 

SEGON.- L'Ajuntament, manifesta el seu suport més absolut al col•lectiu docent català 
en general i de l'escola de Caldes en particular perquè està convençut que ha treballat 
i treballa per una escola pública Iliure, democràtica, de qualitat, plural, inclusiva, 
intercultural, acollidora, respectuosa i coeducadora que transmeti valors de tolerància, 
respecte i fratemitat entre totes les persones i per aconseguir que no hi hagi 
segregació, ni diferències de cap. 

TERCER.- L'Ajuntament demana Ia correcció pública de les declaracions abans 
citades i exhorta ai Departament d'Educació de Ia Generalitat de Catalunya i a les 
entitats representatives de l'escoles i del professorat català a exercir totes les accions 
cíviques i legals pertinents, primer, per a defensar el model escolar català i segon, per 
a exigir les rectificacions públiques als qui l'han atacat i difós falsedats i també per 
exigir les dimissions del Ministre d'Educació i el Ministre d'Afers Exteriors. 

QUART.- Comunicar aquests acords a Ia Conselleria d'Educació, a les entitats i 
sindicats de professors, al claustre de l’escola Sagrada Família i Escola Bressol de 
Caldes, a les entitats municipalistes ACM, FMC i AMI, als partits polítics representats 
al Parlament de Catalunya, a Ia Diputadó de Barcelona, al Consell Comarcal del 
Maresme, als ajuntament de Ia comarca i a Ia Presidènda del Govem de Estat. 

Regidor Miquel González (PSC-CP): 

Primer de tot m’agradaria saber qui la signa. Si és del partit, de l’AMI, de l’ANC o si és 
feta per l’agrupació. 

 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 

És una proposta del partit de PDeCAT de Caldes. És que no entenc què vol dir qui la 
signa. 

 

Regidor Miquel González (PSC-CP): 

les mocions les poden portar els partits, les pot portar l’AMI, les pot portar. 

  

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 

El grup municipal. 
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Regidor Miquel González (PSC-CP): 

La podeu recollir de qualsevol lloc. Si és un tema del partit de PDeCAT o és un tema 
que s’ha consensuat amb altres gents, altres llocs, si s’ha aprovat, a la Diputació no 
s’ha aprovat, si s’ha aprovat al Consell Comarcal, si surt avui així.... 

 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 

A diferència de que a vegades s’incorporen mocions tipus com les que hem aprovat, 
les darreres que són mocions tipus, que venen derivades d’altres entitats, nosaltres 
també tenim capacitat de fer propostes de mocions. 

 

Regidor Miquel González (PSC-CP): 

La pregunta era aquesta. Em podeu deixar una copia? 

 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 

Per part nostre, em deixa dir a mi el portaveu com a regidora d’educació, evidentment 
estem d’acord perquè totes aquestes declaracions estan dinamitant un dels pocs èxits 
que hi ha en educació en aquest país perquè sabem que tant Catalunya com Espanya 
no sortim gaire ben parats a la llista d’Educació a nivell Europeu, a nivell mundial. En 
canvi el que és la lingüística, si que considero que és un èxit, ho considerem tots que 
és un èxit i tots veiem que justament fa això, que sigui una escola inclusiva. Bona 
mostra d’això és que hem tingut presidents bastant, m’esteu despintant si no pareu de 
bellugar-vos tots, doncs que hem tingut presidents de la Generalitat d’origen castellà, 
que han pogut parlar perfectament en castellà i català i ara mateix tenim, o teníem, 
una cap de l’oposició en el Parlament també d’origen castellà, que pot parlar en català 
i castellà. Per tant, sempre, sempre, defensarem aquest model educatiu que tenim a 
Catalunya perquè crec que és un èxit. 

 

Regidor Miquel González (PSC-CP): 

El PSC, que ha sigut un dels promotors de la immersió lingüística en aquest país i que 
ha sigut, veritablement, cohesionador de la societat, dona suport a aquesta moció 
completa, cap problema. Si que voldria puntualitzar un parell de coses. Donem suport 
total a aquesta moció però també ens agradaria que al pati de l’escola no hi hagi 
cartells polítics. Ho dic amb tot el cor a la mà. M’agradaria que dintre del pati de 
l’escola no hi haguessin cartells polítics. A mi, a la rampa de l’escola, al carrer, que la 
gent posi els cartells on els hagi de posar ho trobo perfecte, però crec que dins de 
l’escola i al pati de l’escola no han d’haver-hi cartells polítics. Només aquesta 
puntualització perquè sembla que l’escola unifica criteris amb tothom i ha d’estar al 
marge de tot això. Pugeu a l’escola hi ho veureu tranquil·lament. 
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Regidora Elisabeth Segura (PDeCAT): 

Però quan es refereix a partits polítics i demés a que? Cartells? Ah, perdona, perdona. 
Però, de totes maneres, on? 

NO S’ESCOLTA LA INTERVENCIÓ 

 

Regidora Elisabeth Segura (PDeCAT): 
Estem completament d’acord i que a l’escola no és un espai per fer política, per això 
tenim els espais externs. Era la puntualització perquè no... val, gràcies. 

 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 

Doncs ho direm en el proper Consell Escolar. Queda aprovada per unanimitat la 
moció. 

Passem als punts de donar compte dels decrets i de les actes de la Junta de Govern. 
Senyor Arnó, sap que jo sempre li demano perquè a mi ja em semblava estrany que 
tingui que vindre amb 200 decrets, per si de cas, 6 juntes de govern, sap que sempre li 
demano que si té dubtes de decrets m’ho digui . 

 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 

No he tingut dubte de cap avui. 

 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 

Esperi’s, que no li he explicat el què. Després hem detectat que en el ROM diu que 
des del moment que vostès tenen dret a l’accés al llibre de decrets i a les juntes de 
govern que no tindríem que donar compte en el ple. 

 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 

Es que això de donar compte en el ple no ho havia vist mai. El problema quin és? Que 
no hi llibre de decrets. 

 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 

Vostè a vegades ve amb un pen i posa tots els decrets allà. 

 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 

Però allò no és el llibre de decrets. 

 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 

Que li posem tot molt fàcil. 
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Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 

El llibre de decrets és que s’ha de posar, i recordo que a principi d’any s’ha de fer i no 
hi ha manera de fer-ho, no es gestiona. Ara estan tots posats en PDF 

 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 

Vostè quan venia deia que li poséssim en un pen perquè així era més fàcil i se’ls 
enduia. Ja li farem un llibre. La qüestió és que si mai hi ha algun decret o algun punt 
de les juntes de govern que vostès considerin que els hem de comentar en el ple, que 
a mi em sembla molt bé, però llavors vist que no tenim l’obligació de donar compte, és 
que és molt feixuc. Hi ha tants decrets. És a l’article 106, però que igualment, perquè 
no sembli opacitat, qualsevol cosa que volguessin ens ho demanen. 

 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 

No estan obligats a donar compte de les actes de les juntes de govern, però dels 
decrets? Jo, de tota la vida, he vist que es donava compte dels decrets. 

 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 

Doncs aquí parla de les actes de govern com les resolucions que dicti l’alcaldia i els 
regidors. El 106, a l’apartat de precs i preguntes. És que és lògic. Imagini que anéssim 
a donar compte de.... això són els títols, són 200 decrets, seríem fins demà al matí. Si 
hi ha algun de molt puntual jo m’ofereixo per explicar-ho. 

 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 

Però fixi’s, és això, no cal donar-ne compte si se’ns els remeten. Per tant ja està 

 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 

Molt bé. Passem als precs i preguntes. 

 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 

Això vol dir que en el proper no hi serà? 
 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 

És que jo crec que no cal. Insisteixo, si vostès consideren que hi ha algun que 
consideren que l’hem d’explicar públicament. 

 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 

Ja que hi som, demanaríem que es fes el que abans es realitzava. En el moment que 
s’aprova un acte, es remeti als grups de l’oposició, en aquest cas un de sol. 
Normalment era habitual que quan s’aprovaven les actes de la junta de govern, 
s’enviava a la delegació de la Generalitat, a la delegació del Govern. 
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Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 

Els 8 mesos que vaig ser a l’oposició no va ser gaire habitual perquè no vaig rebre 
cap. 

 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 

En tot cas, si era així no era perquè hagués una ordre expressa, sinó perquè 
l’administració no ho feia. 

 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 

Val. 

 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 

Però la senyora secretària li pot explicar que això és correcte. En comptes d’esperar 
de rebre 6 actes en un plenari, que portem des del mes de juliol, demanaríem, com es 
habitual perquè segurament s’envien també a la delegació del Govern, es remeten. 
Per tant, a la que s’aprovin i es remetin als òrgans competents, se’ns remeti a 
nosaltres i les tindrem. 

 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 

Queda entès. Passem a les preguntes si li sembla. Té precs també? 

 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 

Jo sempre prego. 

 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 

Vinga va, anem a les preguntes. 

 

PRECS I PREGUNTES  

 

Regidor Josep Maria Casals (PDeCAT): 

Tots els veïns i veïnes de Caldes que s’hagin acostat hauran observat que s’han 
instal·lat unes baranes de protecció a la vorera de la Riera, just al davant de l’edifici 
que acull la seu del patronat Mercè Torres amb l’advertiment que s’ha col·locat per 
garantir la seguretat dels vianants. Saben del mal estat de l’edifici des de fa força 
temps i ens preguntem les raons que ara han obligat a la col·locació de les tanques ja 
que no ens consten que des del temps que fa que hi són s’hagi donat alguna 
explicació pública. Igualment volem saber quines són les previsions del govern en 
relació aquest tema i en general sobre tot l’edifici del patronat. 
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Regidor Miquel González (PSC-CP): 

Primer informar que la fundació Patronat Mercè Torres, encara que sembli pública, 
nosaltres forment part però no és un element públic sinó privat. Estem entrant en un 
lloc que no és directament municipal sinó que és directament privat. Per tant hem de 
fer un requeriment en la situació que està l’edifici abans de començar tota la tramitació 
administrativa. Ens vam trobar un edifici que amb el pressupost 2017 vam plantejar 
una primera actuació per poder garantir la seguretat de l’edifici. Ens hem trobat, va 
vindre una veí del costat que trobava que estava en mal estat i vam fer una revisió 
amb l’arquitecte i amb el regidor de via pública i ens vam trobar que s’havia foradat el 
sostre a la primera planta, un forat que des de la planta 0 es veu el cel i per tant vam 
decidir tancar la via pública. Tenim partida per fer una actuació d’urgència i poder 
treure tots els elements, entre cometes, perillosos que puguin haver i quan 
administrativament tanquem el tema econòmic, el tema de fer el requeriment a la 
propietat tirarem endavant el projecte. 

 

Regidor Josep Maria Casals (PDeCAT): 

La pregunta s’ha fet, entre altres coses, perquè la presidència del Patronat reclama a 
l’alcaldia. 

 
Regidor Miquel González (PSC-CP): 

Però que sigui l’alcalde el president del Patronat no vol dir que sigui una propietat 
pública. 

 
Regidor Josep Maria Casals (PDeCAT): 

Però se li poden demanar explicacions com a president d’un Patronat. 

 
Regidor Miquel González (PSC-CP): 

Explicacions pots demanar totes les que vulguis. No dic això. Dic que té un procés 
administratiu com si s’estigués caient, entre comentes, una part de la via pública o un 
edifici, la fabriqueta de dalt, que estigués caient la taula de dalt, faríem actuació 
directa. Al ser una propietat privada hem de fer un requeriment on informem a la 
propietat de com està, que si, que la carta la rebrà la comissió que té l’alcaldia amb el 
mossèn i un veí del poble, és així, però necessitem fer aquests passos abans de 
començar. Per tant hem vallat, hem tancat, teniu la partida i quan administrativament 
estigui tancat assegurarem l’edifici abans de qualsevol cosa que sigui tirar-ho o no 
tirar-ho. 

 
Regidor Josep Maria Casals (PDeCAT): 

Moltes gràcies. 
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Regidora Elisabeth Segura (PDeCAT): 

La segona pregunta que formalitzem nosaltres, segons se’ns va confirmar fa uns 
mesos la regidoria de via pública va adquirir uns aparells de gimnàstica que una 
vegada comprats i al comprovar la falta dels permisos necessaris de costes es 
mantenen embolicats i sense usar en algun racó del magatzem municipal. Igual com 
passa amb els 28 ordinadors que fa més d’un any es mantenen al despatx del regidor. 
Potser esperen que quedin obsolets per ser utilitzats. Pel que fa als aparell sabem que 
abans de l’estiu es va demanar permís per instal·lar-los a la vorera de la platja del 
Bassiot però per no tramitar bé la petició aquest permís no ha arribat fins a primer de 
setembre i amb format provisional i a precari fins a l’abril del 2018. A la vista de tot 
plegat volem demanar al regidor responsable expliqui el perquè de la compra 
anticipada, la finalitat dels aparell i perquè si no es disposava del permís adequat per 
instal·lar-los al Bassiot no s’han ubicat en un altre indret en lloc de mantenir-los tancats 
en el magatzem de la brigada. 

 

Regidor Joan Baró (PSC-CP): 

Primer de tot dir-li que això dels ordinadors i dels aparells li falten dades. Perquè amb 
els ordinadors, com vostè diu, també existeixen les 10 càmeres que vostès van 
comprar per Santa Florentina i que no constava a cap puesto, que també estaven amb 
els ordinadors, ho dic per si no se’n recorden d’això. En quan a la informació que 
vostès pregunten, m’agradaria que quan la formulin la formulin amb coneixement de 
causa perquè ni és veritat que s’ha comprat el material abans d’hora, sinó que el 
material, per exemple, que vostès fan menció aquí, els aparells de gimnàstica que són 
per la gent del poble i sobretot per fer un àrea de cardioprotegit, es van comprar 
sàpiguent que es podien muntar en el Passeig dels Anglesos. El que passa que com 
són bastant voluminosos no cabien posats en fila i es va decidir per unanimitat en el 
govern canviar-ho i passar-ho a l’altre passeig. Un cop es va decidir passar-ho a l’altre 
passeig es van decidir tramitar tots els permisos i han tardat bastants de mesos, no sé 
si us segueixo explicant o m’espero a que acabin. 

Regidora Elisabeth Segura (PDeCAT): 

No pateixi que tinc la capacitat d’escoltar-ho i seguir mirant el paper. No pateixi que 
l’escolto. 

 

Regidor Joan Baró (PSC-CP): 

Per tant, com li he dit, el permís no va arribar fins fa poc. Si vostès van, la brigada ja 
ha començat les obres per poder instal·lar els aparell, amb els permisos corresponents 
i verificat, evidentment, pel servei de costes. Per el que diu dels ordinadors, que ho 
hem repetit ja varies vegades, el fet de que hi hagin els ordinadors no és per un caprici 
del regidor sinó que si estan en el meu despatx és perquè la secretària que hi havia 
fins ara va creure més oportú deixar-los al despatx perquè estaven més protegits i va 
aixecar un acte, ella mateixa, amb fotografies, perquè quedes tot controlat. El fet de 
que hagi passat tot aquest temps es també perquè l’estat en que es trobava tot el tema 
informàtic, s’ha tingut que fer canvis de cablejat, actualment el cablejat no s’ha pogut 
adaptar al 100% per una falta de procés administratiu però evidentment que no podem 
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posar els ordinadors sinó tenim tota la base d’ordinador central, el servidor. Llavors és 
el que s’està fen ara, adaptant el nou espai per posar el servidor, tot el cablejat que 
s’està fent ara i lògicament uns quants ordinadors ja estan instal·lats. Però no és un 
capritx que estiguin allà perquè quedi obsolet. És una qüestió de tempos i s’està 
complint. Ens agradaria que anéssim més ràpids però, malauradament, no podem 
anar més ràpid del que l’empresa està anant. 

Regidora Elisabeth Segura (PDeCAT): 

Mai hem parlat de capritx per part del regidor. 

 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 

No, això ho dic jo. 

 

Regidora Elisabeth Segura (PDeCAT): 

Ja li he dic que nosaltres mai ho hem interpretat així. El que si que li dic és que entenc 
i valoro és que estiguin ben vigilats ja que és un import de despesa municipal força 
important. Valorem que estiguin ben custodiats allà on estiguin. Després de tota 
l’argumentació que vostè acaba de fer li faig un altre pregunta. Quan vostès 
instal·laran els ordinadors? El més coherent, al menys a la nostre manera de pensar, 
era que haguéssim habituat, primer, com vostè bé diu, el servidor, la instal·lació i la 
resta de coses que necessita. Aquests ordinadors s’haguessin haver comprat, arribat, 
disposar i instal·lat als llocs on anaven. Això veritablement és una manera de 
funcionar. Nosaltres ho haguessin fet d’un altre manera. Creiem que s’hagués pogut 
fer d’un altre manera. Sincerament, reitero, amb l’argument que vostè m’acaba de 
donar pensem que s’haurien d’haver pogut fer les compres d’un altre manera. Això era 
com puntualització dels ordinador. Referents als aparells de gimnàstica que vostè ens 
diu que no estem ben informats, precisament amb una pregunta d’una acta que 
precisament acabem d’aprovar en aquest ple, vostè mateix ens diu, ens respon a la 
pregunta dels aparells de gimnàstica que no tenen el permís i que per això no estaven 
instal·lats. Això consta en un acte d’un plenari. 

 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 

Doncs no és així. 

 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 

És com l’ha explicat el senyor regidor. Primer s’havia plantejat des de serveis tècnics i 
la regidoria posar-ho a la part del passeig que és més de passejar. Vam considerar 
entre tots, quan ho vam tornar a valorar, no ens agradava allà. Vam pensar que a 
l’altre banda del passeig, justament on el senyor Marcos ens va dir que fa temps que 
ho havien pensat, que és el lloc on els hi agradava, que hi ha les pistes de petanca, és 
diferent, podia ser bo per dinamitzar aquella part del passeig però llavors s’ha tingut 
que demanar els permisos per posar-ho allà. Al principi on s’havien de posar si que hi 
havia permís. Sóc culpable perquè vaig dir que en aquell passeig no m’agradaven les 
màquines. 
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Regidor Joan Baró (PSC-CP): 

Una última pregunta. Vostè alguna vegada a pujat allà on hi ha tot el sistema 
informàtic? 

Regidora Elisabeth Segura (PDeCAT): 

Si 

 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 

Ha vist com està? 

 

Regidora Elisabeth Segura (PDeCAT): 

Si, bàsicament per això li argumento que potser haurien d’haver acabat primer el de 
dalt. 

 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 

M’ha dit que si ho ha vist, em quedo perplexa de que si ho ha vist no sàpiga els 
problemes que hi ha amb el sistema informàtic que hem heretat aquests últims anys. 

 

Regidora Elisabeth Segura (PDeCAT): 

Senyor Baró, ho sabem, sabem com està i creiem que una cosa no té que veure amb 
l’altre. Insisteixo, una cosa és habituallar i adequar en sistema informàtic les xarxes i 
estem parlant del que haguéssim fer nosaltres i el comprar els ordinadors. Nosaltres 
haguéssim arreglat primer i la compra dels ordinadors en el moment que ja es 
poguessin instal·lar perquè així no portarien tants mesos emmagatzemats a 
l’ajuntament. Però veritablement és una gestió diferent del que vostè hagués fet. 

 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 

Si, si, si l’entenc perfectament la gestió que ens vam trobar del tema informàtic. 

 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 

Deixem-ho aquí. Estem donant voltes. 

 

Regidora Elisabeth Segura (PDeCAT): 

Però els 28 ordinadors no se’ls va trobar vostè quan va arribar. Els van comprar 
posterior. 

 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 

Passaríem a la següent pregunta si us sembla perquè ara ja estem en un bucle. 
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Regidor Martí Daban (PDeCAT): 

Bona nit. La tercera pregunta que fem és que el cementiri, el consultori mèdic i el 
safareig municipal són tres elements importants del municipi. Pel que fa al cementiri i 
el consultori mèdic hem observat que a les darreres modificacions de crèdit que s’han 
aprovat, el govern a suspès les previsions d’actuació que en els dos indrets s’havia 
inclòs al pressupost del 2017. Em sembla preocupant i per això demanem explicacions 
de perquè així s’ha decidit. Pel que fa al safareig només cal passar-hi pel davant per 
comprovar el mal estat de conservació. Que s’adiu molt poc amb el significat 
emblemàtic i històric que sense dubte hauria de tenir. Volem saber també les raons de 
tal abandonament i si es pensa actuar-hi per arranjar la situació. 

 

Regidor Miquel González (PSC-CP): 

En relació al cementiri, al ple s’ha estat parlant del cementiri, per tant, jo crec que ja 
està respòs. Si necessita alguna puntualització més la enviarem el projecte al grup 
municipal del PDeCAT i podem discutir amb el projecte davant i no fer conjuntures. El 
consultori mèdic, nosaltres teníem una partida perquè pensàvem canviar l’espai del 
consultori mèdic, posar-ho més al centre del poble però l’espai, després de parlar amb 
el departament de salut, de que vingués la tècnica, de que vingués l’arquitecta del 
departament de salut perquè pogués canviar aquests espais ens demanaven molts 
més metros dels que tenim ara mateix a l’altre espai que teníem. Era una mica més 
gran que el que tenim ara però ens van dir que per fer el canvi s’havia d’adaptar tot a 
la normativa actual. Necessitàvem dos despatxos més, un espai per vestidor, 
necessitàvem una sèrie de metros que l’espai que nosaltres els vam oferir no tenia, 
per això vam canviar. En relació al safareig municipal, jo entenc les preguntes, el que 
no entenc són les valoracions. Ho dic perquè quan algú diu: per comprovar el seu mal 
estat de conservació, ha de donar alguna explicació que vol dir el seu mal estat de 
conservació perquè ara surt aigua calenta, quan ho va agafar el govern no sortia res. 
Ho dic perquè estava abandonat de la mà de Deu, no sortia absolutament res. No fa 
falta que discutim coses que són realitat. L’únic que s’ha fet ha sigut: s’ha adequat, 
s’ha pintat, surt aigua calenta i a més a més l’opció d’aquest equip de govern és que 
no estigui tancat com estava fins ara. Que el safareig sigui com històricament era, una 
zona oberta. Hem de fer un protocol, això ho explicarà l’alcaldessa, però si que ens 
agradaria que el safareig, amb el seu procés, anés eliminant les barreres que no 
permetien la seva entrada i que la gent pugui entrar i sortir sense cap problema. Més o 
menys seria l’objectiu del projecte amb el tema del safareig. El protocol l’explica 
l’alcaldessa. 

 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 

No, no explico el protocol. Simplement és dir això, que s’ha de crear un i dir quin ús 
volem. Si volem un ús, si només volem per fer bonic, per anar a tocar l’aigua tíbia que 
surt, perquè ja no surt calenta. De moment lo primer que vam fer, de principi, va ser 
tornar-ho a posar en marxa, pintar-ho una mica però no està acabat del tot. És un 
tema que no està acabat. Al menys no està tancat de pols, recordo que vosaltres ens 
deien que l’averia estava sota dels edificis i no es podia arreglar, doncs al final vam 
tenir sort i resulta que l’averia estava davant de la porta. Ara vam treure les reixes per 
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la fira i no va passar res. És una mica absurd que quedin les portes. Ho diem sempre 
però estem amb tantes coses que reconec... eh.... si, ho vam buidar per la festa major, 
perquè ningú rellisques i això, ara s’ha de tornar a omplir i s’haurien de treure aquestes 
portes. Bàsic, fer un protocol i saber quin ús volem. A lo millor fer una consulta 
participativa que la gent puguis dir: només que els dijous es puguin rentar estores, no 
sé, vull dir, que ho decidíssim una mica entre tots. Penso que tenir un safareig que és 
només per rentar roba o rentar el que sigui i no es pugui fer això i no es pugui tocar, 
em sembla una mica. No ho hem de decidir només nosaltres, ho hauríem de decidir 
entre tots. Reconec que és un tema pendent. 

 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 

Només a ran de la resposta. El consultori, on tenia que anar que no ha estat possible? 
 

Regidor Miquel González (PSC-CP): 

La primera opció que li vam oferir era ocupar tot l’espai de la Fabriqueta que no està 
sent  utilitzar. Hi havien més canvis d’espais a part d’aquest, però aquest era l’inicial 
per poder fer altres canvis d’espais però al no tenir els metros quadrats suficients no 
va poder ser. 

 

Regidor Martí Daban (PDeCAT): 

La quarta pregunta és, recentment hem tingut problemes laborals que afecten al 
personal inscrit al balneari de la platja que no cal recordar que és de titularitat 
municipal. També hem sabut que des de primers d’any s’està pendent d’obtenir la 
pròrroga de captació d’aigua de mar per part del departament i del ministeri 
corresponent. Els quals exigeixen com a condició prèvia el trasllat de dita captació que 
ha de realitzar a l’exterior de la platja a l’interior del establiment. Voldríem saber que 
pensar fer el govern en aquests dos aspectes que sense dubte afecten a l’explotació 
del balneari. 

 
Regidor Miquel González (PSC-CP): 

Bé, en relació a la segona part de la pregunta que és la captació d’aigua de mar. Des 
del departament de la Generalitat, no el ministeri, però és igual, el departament 
corresponent al tema de platges se’ns va demanar la tramitació d’un expedient en el 
qual el captador d’aigua de mar que està  dintre de la sorra, aquell motor rodó que està 
dins del formigó, entres a dintre de l’hotel Colom. Quan vam estar parlant els serveis 
tècnics amb els serveis tècnics del Colom no poden encaixar tota aquella maquinària 
dintre i van demanar una pròrroga per poder parlar amb el departament i poder 
encaixar aquell espai en un altre lloc, que nosaltres ja tenim més o menys encaixat, 
només ens falta reunir-nos amb costes per poder tancar i canviar aquell espai del 
centre de la platja al costat d’on està tot l’arbrat que dona ombra al costat del colom 
perquè dintre és impossible poder ficar tot aquell armatroste, entre cometes. En relació 
als problemes laborals. Sabem que hi ha problemes laborals. Sabem que hi ha 
problemes econòmics. Seguim amb la tramitació del concurs públic del balneari. Per 
tant el nostre respecte als treballadors i treballadores de l’hotel Colom i demanar que 
es solucioni el més aviat possible. Sé que hi ha moltes converses i històries de 
possibles vendes o no vendes de lo que és l’hotel però nosaltres seguim amb el nostre 



  

Ajuntament de Caldes d'Estrac 

45 
 

procés administratiu del balneari. Hem marcat un límit de temps que serà l’1 de gener 
de l’any següent. Gràcies. 

 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 

Respecte aquesta resposta, només una pregunta. El trasllat aquest, qui l’ha de pagar? 

 

Regidor Miquel González (PSC-CP): 

Qui va fer la captació? 

 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 

Qui va fer la captació?  

 

Regidor Miquel González (PSC-CP): 

No és a l’ajuntament de Caldes. La demanda és a l’hotel, no és a nosaltres. Nosaltres 
estem fent el tràmit administratiu. 

 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 

la demanda que? 

 

Regidor Miquel González (PSC-CP): 

la demanda de treure’l de la platja i ficar-ho dintre d’això, ens arriba a nosaltres com 
els arriba a l’hotel. Però qui va fer la captació és qui ha de pagar l’obra. 

 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 

Si, però no oblidem que la captació era d’una concessió. Una concessió administrativa 
extingida en la qual s’està fent un tràmit que ens agradaria saber en qui fase està 
aquest tràmit. Per tant està recepcionada, segons van dir vostès, per part d’aquest 
ajuntament. el que va fer l’obra ja no és concessionari d’aquella concessió. Per tant, 
em costa d’entendre el fet de que simplement l’ajuntament faci de tramitador i que el 
demandant sigui un concessionari que no té concessió. 

 

Regidor Miquel González (PSC-CP): 

De la mateixa forma que també hem de donar solució a un problema que hi havia, que 
era el tema de les instal·lacions i tot això, també hem de donar solució a això. 
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Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 

Per això pregunto. Qui pagarà? 
 

Regidor Miquel González (PSC-CP): 

Per tant, si a sortit un nou concurs o hi ha qualsevol tema administratiu amb el qual hi 
haurà un nou concessionari s’haurà de fer càrrec de totes aquestes situacions. No 
només aquesta que està fora de conformitat segons el departament sinó el tema de les 
instal·lacions i les diferents coses que ens hem trobat. 
 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 

Entenem que serà dins del plec de clàusules. 

 
Regidor Miquel González (PSC-CP): 

Quan acabem de concretar el tema del plec de clàusules vostè serà el primer. 

 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 

Contraposa amb el que ha dit abans de que pagarà qui va fer-ho. Qui va fer-ho ja no hi 
és. 

 
Regidor Miquel González (PSC-CP): 

Qui va fer-ho o qui gestioni el balneari. 

 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 

No és el mateix. Allò no val 10 cèntims. 

 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 

Realment no tenim sort amb les concessions dels balnearis. Uns no paguen als 

treballador i els altres no paguen als proveïdors. 

 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 

En tot cas hauran de fer els tràmits corresponents amb cadascú. 
 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 

Ho fem amb tots dos. Amb totes dues concessions. 

 
Regidor Josep Maria Casals (PDeCAT): 

La cinquena, ja em sembla que és l’última per part nostre. Durant i després la tala de 
pins que es va efectuar al parc Muntanyà, fora de temps, la primavera passada, hem 
pogut comprovar, primer els desperfectes colaterals que s’han ocasionat a les 
instal·lacions i segon que no s’ha actuat més en cap sentit tot i els anuncis que al 
respecte s’han fet. En previsió de que no es torni a endarrerir tot novament, demanem 
la execució immediata de les reparacions i l’actuació que calgui. Per això preguntem 
quines són les previsions del govern al respecte? 
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Regidor Miquel González (PSC-CP): 

Una mica, començarem per les valoracions, abans de fer una pregunta, les valoracions 
fetes. Això del fora de temps, són consideracions personals que no entren dintre de la 
pregunta. En relació a tot el tema de les instal·lacions, ho tornem a repetir, hi ha un 
taller que està  treballant el tema dels camins, un taller que està treballant tot el tema 
de la instal·lació, nosaltres farem una valoració de totes les instal·lacions que estan 
mal bé, enviar un manyà perquè pugui arreglar el tema de les baranes, de tot el que 
està malament, hem de fer una previsió pel pressupost 2018 i el tema de com està 
l’estructura del parc, es pot anar i donar una volta, està molt verd, està creixent i la 
retirada de tot el tema de la fusta i tot això l’alcaldessa explicarà una reunió que té 
demà on treballarem tot el tema de retirada de la fusta, a veure que fem amb la fusta 
més grossa perquè la més petita ja vàrem comentar que seria desbrossada per tal de 
formés part del parc. 

 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 

Vist que hi ha molta gent de Caldes que ens demana, que tenen ganes d’ajudar, de 
treure. Tenim pressupostos perquè vinguin empreses a acabar de trencar els troncs 
grossos. Ens hem plantejat, demà ho hem de parlar i ho volem parlar amb la mestre de 
camins i quan ho haurem parlat amb ella per veure si per part d’ella és possible, que 
és qui hauria de liderar i controlar, després tornarem a convocat ràpidament. Això ho 
volíem haver fet a l’octubre però portem 40 dies molts intensos i no hem tingut temps 
de fer-ho. Tornarem a convocar la taula on va venir Arrels Cultura, on hi havia també, 
en aquest cas no caldrà que vinguin els forestals però si Arrels Cultura i els 
representants del 3 partits més la mestre de taller perquè ens agradaria fer una 
jornada participativa per treure els troncs grossos i que la gent pogués aprofitar la 
llenya, hi ha gent que ens ha dit: es que hi ha molta llenya de pi, ara que ve l’hivern i 
tal. Hauria de ser a mitjans de novembre. No ens podem adormir. Si demà veiem que 
aquesta reunió va bé i que ella pensa que si que ho pot fer, ella ens ha dit que llavors 
es veu amb cor que si entre tots trèiem les parts grosses, de fer ella tot aquest tema de 
trinxar els troncs més petits. Ho podrà fer d’una manera més artesanal que si ve una 
empresa gran i amb molt més compte. Quan això estigui fet, tenim la sort que ha 
plogut molt, tot i que quan entres encara i han llocs que l’aspecte es horrible, tenim la 
sort que està brotant, molta vegetació. Per això si ho fem d’una manera natural no ens 
carregarem tant la vegetació que hi ha ara. Quan això estigui serà el moment 
d’arreglar tot el que són les instal·lacions, que és el que us comentava el regidor que 
estava en el pressupost i també des de via pública estan a les actuacions. No volem 
fer-ho ara fins no veiem de quina manera s’acaben de treure els trons. Després, una 
vegada s’hagi fet això i s’hagin deixat els troncs petits trinxats, farem cas del que ens 
va dir una persona que s’ho coneix molt que és la Carme. Ens va dir que deixéssim 
que el bosc, que deixéssim que el bosc fes el seu camí, que ja veuríem que faríem. A 
la primavera ens podem plantejar si s’ha de reforestar una part, però que escoltéssim 
al bosc i el deixéssim un temps. Per això estem a temps. Que si ho trèiem ara millor, 
així anem matant temes. Tots tenim ganes de veure les baranes ben posades. Tenim 
projecte per una zona que ens agradaria fer una petita zona de pícnic tranquil, amb 
uns bancs, un lloc que hi ha, un que està asi abans d’arribar a la bassa, un lloc molt 
bonic. També amb el tècnic de joventut tenim projectes per aquest espai. A més la part 
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de dalt també ens agradaria de fer els horts urbans. Tot això ens agradaria passar-ho 
en marxa el 18. A veure si aconseguim una mica més de tranquil·litat. 

Que fem, les preguntes del públic, els precs d’ells i després les preguntes? quants 
precs té? 
 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 

Tinc dues preguntes verbals i una que m’ha de contestar del ple passat 
 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 

Perquè dues de verbals? Vostè les preguntes vam dir que 6 com a molt. 

 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 

Les verbals les pot contestar al proper ple. 

 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 

Quina és la del ple passat? 

 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 

Voldríem saber qui conforma el gabinet de l’alcaldia. 

 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 

Es que no tinc ganivet d’alcaldia. 

 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 

En el cartipàs. 
 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 

Doncs ja ho traurem del cartipàs. 

 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 

Recordem, com va sortir en el cartipàs li vam fer la pregunta i va dir: acabo d’arribar ja 
els hi explicaré. Per això li fèiem la pregunta. 

 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 

No tinc ganivet d’alcaldia. Truco jo mateixa als llocs de part del ganivet d’alcaldia. 

 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 

Ganivet d’alcaldia no hi havia abans, vostè va incloure-ho al cartipàs i per això li 
preguntava. Llavors no hi ha ganivet d’alcaldia? 
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Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 

No, no hi ha ganivet d’alcaldia. 

 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 

Voldríem saber, ja que el govern va decidir excloure a la CREU ROJA del servei de 
vigilància i prevenció de les platges i per part de l’alcaldessa va argumentar que la 
resta de serveis que habitualment feia aquesta entitats es signarien amb convenis de 
col·laboració, voldríem saber si s’han signat i amb quin import. 
 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 

No s’han signat perquè des de CREU ROJA han trigat bastant en fer-ne arribar. Ens 
els han fet arribar fa 1 setmana més o menys. Els ens van enviar el que volíem, vam 
parlar-ho. Ells, una vegada ho tenen han d’enviar-ho a Madrid perquè donin el vist i 
plau i llavors ens ho tornaran a passar. L’import? 20000€ perquè ja va inclòs lloguers, 
tot el que ells necessiten per poder fer tota la resta de tasques que fan a part dels 
serveis de platges. 

 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 

Després demanaríem que el regidor responsable valori el funcionament del programa 
de via verda. Des de la seva posada en marxa quants avisos s’han rebut, la seva 
naturalesa i al resposta que s’ha pogut facilitar. Si és possible, sinó quan faci el balanç 
d’un mes o tres mesos, no sé. 

 
Regidor Joan Baró (PSC-CP): 

Falta acabar d’arrodonir el programa perquè quan es va implantar s’han anat fent 
millores i ara estem en aquesta fase. 

 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 

Molt bé, perfecte. 

 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 

Passem a les preguntes del públic, del poble. Teresa. 
 

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 21:45 hores de la qual 
com a Secretària en dono fe. 

 

 

Caldes d’Estrac a 1 de desembre de 2017 

 

 
L’Alcaldessa- Presidenta 
RRosa Pou Baró 

    Secretaria Interventora 
MM.Mercedes Gobartt Vázquez 
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DILIGÈNCIA 
 
Diligència per a fer constar que aquesta acta ha estat aprovada per unanimitat al Ple 
ordinari número 3 de data 19 de març de 2018. 
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