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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA nº 10 DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE CALDES 
D’ESTRAC CELEBRADA EL 27 de NOVEMBRE de 2017      
 
Identificació de la sessió  
Núm.: 10 
Caràcter: Ordinari 
Data: 27 de novembre de 2017 
Inici:  20:10 h 
Final: 21:05 h 
Lloc: Sala cultural de la Casa Consistorial de Caldes d’Estrac  
 
Assistents: 
 
Rosa Pou Baró (ERC-AM) 
David Salvà Comas (ERC-AM) 
Joan Baró Viaplana (PSC-CP) 
Miquel González Monforte (PSC-CP) 
Òscar Baró Clariana (ERC-AM) 
Laura Aloy López (ERC-AM) 
Marcos Blázquez (PDeCAT) 
Martí Daban  (PDeCAT) 
Joaquim Arnó (PDeCAT) 
Elisabet Segura Gubern (PDeCAT) 
Josep Mª Casal Lacostena (PDeCAT) 
 
 
ABSENT- ningú 
 
 
Secretària Interventora: 
 
Maria de las Mercedes Gobartt Vázquez 
 

 
ORDRE DEL DIA 

 
 

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

1.1 Acta Ple Extraordinari i Urgent nº 9 de 24 d’octubre de 2017 
1.2 Acta Ple Ordinari nº 8 de 30 d’octubre del 2017 
1.3 Acta Ple Extraordinari nº 11 de 22 de novembre de 2017 

 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
 
Teníem l’acta del ple extraordinari en la que vam aprovar el rebuig al 155. L’acta del ple 
extraordinari del 30 d’octubre i l’acta del ple extraordinari que va ser el sorteig de les 
meses electorals, els deixem sobre la taula perquè no han estat enviades als regidors, 
les haurem d’aprovar en el proper ple ordinari.  
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Dictàmens   
 

2. Alcaldia 
 

2.1 Aprovació calendari de Plens Ordinaris 2018 
 
CALENDARI DE PLENS 2018 

El Ple celebrarà sessions ordinàries respectant en tot cas la periodicitat establerta 
mitjançant acord del propi Ple abans de l’inici de l’any següent, en el que s’establiran, 
a més, les dates i horari concret de celebració. La periodicitat, dates i horari de 
celebració de les sessions ordinàries, podran ser variats durant el mandat corporatiu, 
mitjançant nou acord plenari. 
 
S’ACORDA: 
 
Primer.-  
 
Aprovar la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple de l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac durant l’any 2018, que es celebraran els dilluns, a les 20,00 hores, segons el 
calendari següent: 
 

PLE 
Hora 20.00h 

Dates de celebració 

  
29/01/2018 
19/03/2018 

 28/05/2018 
23/07/2018 

 29/10/2018 

 17/12/2018 

  
  

Segon.-  
 
Establir que l’Alcaldia, mitjançant decret, podrà suspendre, posposar o avançar la 
celebració de les sessions ordinàries quan això no menyscabi la gestió dels 
assumptes municipals, dins del mateix mes de la data prevista per a la seva celebració 
preceptiva.   
 
Així mateix i per causes extraordinàries degudament motivades, l’Alcaldessa, podrà 
avançar o endarrerir fins a un màxim de 72 hores la celebració de la sessió.  
 
En tots els supòsits, l’Alcaldessa donarà compte al Ple d’aquesta decisió.  
 
La periodicitat, dates i horari de celebració de les sessions ordinàries, podran ser 
variats durant el mandat corporatiu, mitjançant nou acord plenari. 
 
Tercer.-  
 
Publicar a la seu electrònica corporativa el calendari aprovat de les sessions Plenàries 
de caràcter ordinari durant l’any 2018. 
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Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
 
Tal com vam comentar a la comissió informativa, hauria de ser l’últim dilluns de mes en 
el que es fa el ple, només que trobàvem que al març l’últim dilluns era 26 que ja era 
Setmana Santa i per això el passàvem al 19 i al juliol, l’últim dilluns és el 30 de juliol, i 
ens va semblar que com era una setmana que ja molta gent agafa vacances d’agost, 
per no trobar-nos que algun dels regidors no hi pogués ser, ho avançàvem al 23. Llavors, 
a l’agost i setembre com sempre no hi ha plens i el que vam pensar és que enlloc de 
ajuntar octubre i novembre, que ens quedaven dos plens que potser no hi havia tant de 
contingut en el de novembre, i que en canvi sempre se n’acaba fent un d’extraordinari 
des que hi som al desembre, ja planificar aquest ple ordinari a mitjans de desembre. No 
sé si tenen alguna cosa a comentar... doncs ho aprovem per unanimitat, Mercè. 
 
 
 
 
 

2.2 Donar compte de les modificacions del Conveni Col.lectiu de Treballadors 
de l’Ajuntament. 



 

4 
 

 



 

5 
 

 



 

6 
 

 



 

7 
 

 



 

8 
 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Els pregunto si els ho han fet arribar perquè nosaltres vam parlar amb els representants 
sindicals però hi havia algun treballador que deia que volia estar més informat, que 
això era una qüestió interna entre treballadors el seu representant i que després el 
representant ens va fer un correu on deia que ja podíem passar-ho al proper ple però 
a la comissió informativa hi havia dubtes si realment ho podríem passar i no sé si entre 
la comissió informativa i el ple els hi van fer arribar. 
 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
A nosaltres el que ens ha arribat és l’articular, les modificacions. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Però tenen les modificacions? 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
Si. I després també l’annexa que és els acords signats. Però és que a la comissió 
informativa es va dir que es deixava damunt de la taula, per tant no vam comentar-ho, 
perquè es va dir que es deixava sobre la taula. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Es va comentar que no sabíem si es podria passar en aquest ple i no sé si se’ls hi 
havia enviat o no. 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
Insisteixo. En el mateix expedient, ja especifica que en el ple municipal del 07/07/20009 
es va aprovar el conveni col·lectiu, per tant és un tema aprovat per plenari i entenem. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
En canvi el representant sindical ens diu que no.  

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
El dictamen ho diu.  
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Considerem que la competència per negociar no és del ple. Una altra cosa és que 
donem compte al ple i que a la comissió informativa, que no ha d’informar sobre el 
conveni, és un tema de rellevància que es comunica que hi ha això.  

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
No considerem que sigui competència del ple, però ja que el procés es va iniciar i 
aprovar en plenari, considerem que el que es va iniciar en plenari s’ha de rectificar en 
plenari. Simplement és un tema d’entendre-ho així. Res de negociació, estem parlant 
del resultat final, la negociació és obvi que si ho ha portat el govern municipal, i el 
govern municipal hi està d’acord, diguem el que diguem al plenari  no es canviarà. El 
resultat serà el mateix s’hagi aprovat per junta de govern, s’hagi designat 
independentment o s’hagi portat a plenari. Però ja que va ser un tema que es va 
aprovar per plenari, creiem que les modificacions s’han d’aprovar per plenari. Però tot 
i així a la comissió informativa nosaltres no hi  vam entrar a parlar dels aspectes 
concrets que també haguéssim pogut preguntar, perquè lo primer que se’ns va dir és 
això ho deixem damunt de la taula, llavors ja no hi vam entrar.  
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Però jo em pensava que no els hi havia fet arribar, en aquell moment. Aquesta 
documentació la tenien per la comissió informativa? 
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Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
No, no. això va arribar per plenari. Però a la comissió informativa ja no vam entrar ni a 
discutir o a parlar-ne perquè se’ns va dir que com hi ha hagut algunes queixes o 
al·legacions, ho deixem al damunt de la taula. Fins i tot es va comentar que tinguem 
en compte que si s’ha aprovat per junta i es deixa damunt de la taula i s’ha de rectificar, 
s’hauria de fer un altre acord de junta desfent l’anterior. Aquest comentari el recordem 
tots. Per això ens sorprèn que ara es vulgui donar compte d’això. Podem discutir si és 
qüestió o no de ple, això serà un tema discutible, però si a la comissió no es va entrar 
i no vam parlar-ne, entrar ara aquí, de perquè diu A i no B... 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
No és resolutori 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
Però ja que es donava compte a la comissió i se’ns hagués pogut explicar perquè 
s’arriben a uns acros i no uns altres. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Però ens van demanar els treballadors que ho deixéssim en stand by fins que veiessin 
el què. 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
Doncs si s’ha de donar compte, esperem al proper ple, que ja no vindrà d’aquí, i a la 
comissió informativa que nosaltres puguem dir, perquè a nosaltres també ens agradaria 
poder fer algun comentari i que quedés en acta, però havent pogut preguntar.  
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Demaneu que es retiri? 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
Al marge de si és competència d’un òrgan o un altre, tractem-ho a la comissió 
informativa següent perquè puguem parlar. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Però com diu la Sra. Secretària, es tracta de donar compte, eh? Perquè està signat 
amb els treballadors. Jo aquí tinc també l’acord del 9/10/2012 que està signat pels 
membres que formaven part de la mesa negociadora, i en cap moment es diu que 
s’hagi de passar per ple. Es parla que l’acord serà efectiu a partir de la data, però no 
per ple. 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
Però són dos qüestions. Si en aquella època es va fer així i va ser correcte o incorrecte 
al final és un tema de decisió jurídica de quin procés s’ha de seguir. L’altra és el fet de 
que a la comissió informativa que se’ns tenia que explicar el perquè s’arriba a això, 
perquè es vol donar compte, que entenc jo és explicar amb profunditat el tema, se’ns 
retira de l’ordre del dia i per tant ja no entrem en matèria.  
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Però els vam dir que si ens deien que si, donaríem compte en el ple. 
 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
No recordem pas això. 
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Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Si, no el vam retirar del tot, quedava en stand by. Quedava pendent perquè no estava 
resolt per les parts de treballadors i patronal que ens va vostè comentar.  El que 
quedava clar és que aquest document del qual avui volem donar compte no sabíem si 
el podríem passar avui o no, però al final ens van dir que si i el document no ha variat 
i hem de donar compte avui perquè sinó els perjudiquem a ells. També els volíem 
comentar que nosaltres donem compte però hi ha un dels punts que l’haurem de tornar 
a valorar perquè estan canviant les lleis contínuament i avui se’ns informava que hi ha 
un punt que és possible es contradigui amb la ultima llei que és el que té a veure amb 
el tema dels complements d’incapacitats temporals. Jo els hi comento. Si vol, fem-ho 
d’una manera més oficial, vostès demanen que ho retirem i ho votem, perquè és només 
donar compte. 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
No cal votar si es retira perquè és donar compte, és un tema que el govern ha negociat, 
té majoria suficient i votar és absurd. Simplement és el fet que a la comissió informativa 
haguéssim pogut entrar en matèria però se’ns va dir que es retirava.  
 
Secretària: 
És el que ens van dir els treballadors. Amb posterioritat vam tenir un e-mail dient aquest 
és el punt que volem s’informi.  

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
Totalment d’acord, però no deixa que el ple és un òrgan polític on als polítics se’ns 
informa d’unes matèries que es dóna compte a òrgans col·legiats. A  la comissió 
informativa no vam tenir la suficient informació perquè se’ns va dir que es retiraria de 
l’ordre del dia i per tant no vam entrar en matèria, pel que fos. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Pel que fos és pel que ja li hem explicat. Crec que estem donant voltes innecessàries. 

Regidora Elisabeth Segura (PDeCAT): 
Simplement és una qüestió crec jo de maneres. Si a la comissió informativa per motiu 
X no se’ns va informar, de la mateixa manera que van ser conscients i amb posterioritat 
se’ns envia el conveni, hagués calgut poder també acompanyat de la informació que 
en el seu moment no es va poder posar pel motiu que entenem perfectament. És l’únic 
que estem dient. No estem debatent si és correcte o no, sinó la manera que a la 
comissió no se’ns va informar i ens ho trobem a la documentació del plenari i que 
tampoc se’ns ha informat tot i que sigui un punt de donar compte. Si era un punt de 
donar compte però ja estava a la comissió informativa hagués valgut la pena haver 
tingut la informació. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Podríem estar tres anys, penso. Com es tracta de donar compte, donarem compte del 
conveni. I hi ha aquest punt que l’hem d’acabar de polir amb ells per veure que no es 
contradigui amb la ultima llei.  

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
Estem parlant d’un document signat el 6 de juny, al ple del juliol també s’hagués pogut 
donar compte, entenc que no vindrà d’aquí 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
I no es va fer perquè ells estaven acabant de veure que. I ens van dir si us plau que 
entri al proper ple. 
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Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
Se’ns fa difícil d’entendre signar un document i donar compte d’un document en el qual 
hi ha hagut negociacions posteriors 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Amb nosaltres no, és un tema intern de treballadors.  

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
Al registre hi ha les queixes de l’UGT i dels treballadors 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Si, que no les acabem d’entendre perquè entenem que l’UGT és dins del mateix 
conveni i les haurien de dirigir al seu representant sindical, perquè nosaltres 
representem la patronal en aquest cas. S’haurien d’aclarir entre ells. I en tot moment 
quan el representant sindical ens ha parlat dels treballadors, parlava de la policia, 
també. Això és un tema que hauran d’aclarir entre ells perquè ningú els va excloure. I 
és un tema que els treballadors van voler estar més informats. El delgat els va informar 
més bé, ho van trobar tot bé i ens van dir ja ho podeu tirar endavant. I avui donem 
compte. Demanen uns modificacions per millorar les condicions de treball del personal. 
Una d’elles és la jornada laboral, que la modificació és reduir mitja hora al dia coincidint 
amb les períodes vocacionals, per conciliar la vida laboral amb la vida familiar. Hi ha 
uns períodes a l’any que per quadrar hores ja tenen mitja hora menys de treball i 
simplement ens van demanar si això ho podíem ampliar a setmana santa, del 15 de 
juliol al 15 de setembre i del 25 de desembre al 6 de gener que són les festes escolars. 
A part ens van demanar també que el 24 i 31 de desembre poder ser festiu a 
l’ajuntament com a d’altres ajuntaments del voltant i que menys les persones que 
donaven un servei imprescindible com brigada o policia, aquí ens parlaven de policia, 
per això no entenem perquè la policia ha fet arribar aquest document que el delegat 
diu que ja ho resoldrà ell. El següent punt que ens van demanar de modificar era els 
permisos que tenien per trasllat de domicili, que abans quan era per la mateixa població 
era d’un dia i ara ens demanen dos, quan era dins de la província eren dos dies i 
demanen tres i quan és fora de la província són 4 dies i això s’ha mantingut igual perquè 
pensem que és bastant extraordinari, que se’n vagin fora de la província. Després hi 
ha un altre punt que és el 30 que és l’antiguitat, que es reconeixes els triennis que ja 
s’està fent, simplement volien que quedés constància. I es comença a abonar a part 
de l’aprovació. El tema de les bestretes, que per sol·licitar i concedir una bestreta és 
indispensable que no superin la quantitat de dues mensualitats i que abans hi havia, 
havien de passar 6 mesos entre la devolució de l’anterior i ara ens han demanat que 
no hi fossin però s’ha mantingut el fet que no superin les dues mensualitats. Els ajuts 
mèdics ha quedat igual, simplement el 38.3 al text hi havia algo de forma, perquè el 
sentit fos més clar. I després el punt que els hi comentava que és el que hem de veure 
que realment com quest acord no està publicat, que no topem amb una nova llei que 
és la del complement d’incapacitat temporal, que ells diuen que això ja ho havien tingut 
al 2012 però em fa l’efecte que va ser durant el seu mandat, que per llei de 
pressupostos es va haver de.. no es podia donar aquest complement des del mateix 
ajuntament. El que suposa és que durant els tres primers dies d’una incapacitat 
temporal de malaltia, l’ajuntament s’hauria de fer càrrec del 50% del sou, del quart al 
vintè dia, el 40% i després a partir del vint-i-unè dia, el 25%. Ens hem de tornar-nos a 
seure i valorar abans de publicar-ho. Aquests són els canvis que ens han demanat i 
hem signat, però supeditat a que no topem amb la llei. 
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2.3 Donar compte de la resolució al procediment abreujat recurs 387/2016E 
CESPA, Companyia Espanyola Servicios Públicos.  

 
Secretària: 
Portem a ple perquè com sabeu la companyia CESPA ens havia demandat, amb un 
recurs contenciós en petició de 17.000€ aproximadament d’interessos de demora. 
L’ajuntament s’hi va oposar perquè aquest pagament que es feia a CEPSA es feia dins 
del pla de Rajoy de pagament a proveïdors que contemplava com una de les 
condicions que el proveïdor renunciés a interessos de demora. No sabem perquè ells 
en un primer moment van presentar el recurs però amb data posterior que és el que 
portem a ple, el que fan és desistir de la seva petició i ens donen trasllat amb audiència 
per si volíem oposar-nos i evidentment no ho hem fet. És la comunicació que amb 
caràcter definitiu desisteixen del procediment.  
 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
Com se’ns acusava que teníem molts judicis oberts, m’agradaria que publicitessin amb 
la mateixa intensitat aquells que s’han guanyat o que es desisteixen perquè són 
incongruents a l’hora de presentar-se. Com aquest n’hi havia alguna altra empresa que 
també va fer la denuncia i que segurament acabarà igual 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Per això en donem compte al ple, Sr. Arnó, perquè quan parlem ho fem en ple. 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
Quan parlo de difusió no només faig referència al plenari  

 
2.4 Donar compte de la renúncia del mòdul 9 del Parc Joan Maragall del Sr. Jorge 

Gustavo Dagrossa. 

 
Secretària: 
El Sr. Dagrossa ha presentat escrit al qual, per motius personals i aliens a la seva 
voluntat, formalitza la renúncia i sol·licita l’eximissió  del contracte en compliment del 
punt 22 del plec de clàusules administratives el que tenia el Sr. Dagrossa era el mòdul 
nou del parc Maragall. 
 
Regidor Miquel González (PSC-CP): 
Hi ha temes personals pels quals no va poder desenvolupar l’activitat professional del 
mòdul 9 i s’ha donat de baixa. S’ha retornat la fiança i ens quedem el cànon i a partir 
d’aquí començarem una altra vegada l’activitat per poder tirar el mòdul endavant.  
 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
És aquell mòdul que ni tant sols s’ha posat en marxa. La pregunta és: es dona compte 
avui a plenari, per tant, entenc jo que com va ser una concessió concedida pel plenari, 
la revocació de la concessió és a partir de la data de l’acord de plenari, és correcte? 
 
Secretària: 
Nosaltres vam considerar que això era un acte unilateral que si ell desistia 
l’administració no tenia una altra poció que dir d’acord i per això considerem que no 
està sotmès a un acord del plenari. L’acord del plenari seria suposo que serà per molts 
any 

s de concessió i haurem de portar els plecs al plenari 
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Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
Fins a la data de desestimant, passaran els càrrecs de les mensualitats de la 
concessió, entenc.  

Secretària: 
El cànon li requerim. El que se li tornarà serà la fiança prèvia confirmació, ara no 
recordo si ja se li ha tornat, amb una petita deducció, aquest és el gran, no? hi havia 
una fusta que s’havia desinstal·lat i hi ha una reducció de la garantia que se li torna. 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
Però el cànon se li ha girat? Perquè data de maig del 2017, juliol del 2016, si no recordo 
malament. Se li ha girat? 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Igual que a les altres concessions. Una altra cosa és que paguin. 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
Jo no li tornaria la fiança si no paga 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Ja sap de que va, que aquestes concessions costa molt que paguin 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
Si, per això hi ha les fiances, i en cas de no cobrar no es retornen 

Secretària: 
Parlo de memòria, però està demanat que se li torni el cànon, cosa que no es farà.  

 

3. Hisenda – Promoció Econòmica – Comerç - Turisme 

 

SENSE ASSUMPTES A TRACTAR 

4. Acció Social – Atenció a les Persones – Ocupació 
 
     SENSE ASSUMPTES A TRACTAR 
 
5. Serveis Urbans – Via Pública - Govern Local - Salut  

 
5.1     Aprovació de l’expedient de contractació que ha de regir el procediment de  obert 
de licitació mitjançant l’aplicació de varis criteris d’adjudicació de la concessió demanial 
de l’ús privatiu de les parades i els seus magatzems números  P-3/M3 i P-6/M6 del 
Mercat Municipal d’abastaments. 

 

Aprovació de l’expedient de contractació que ha de regir el procediment de 
licitació obert mitjançant l’aplicació de varis criteris d'adjudicació de la 
concessió demanial de l’ús privatiu de les parades del mercat municipal P-
3/M-3 i P-6/M-6 
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Antecedents 

 

L’Ajuntament de Caldes d’Estrac promou la contractació per a la concessió 
administrativa de l'ús privatiu dels espais de domini públic ubicats al mercat municipal, 
l’explotació dels quals li correspon a l’Ajuntament per competència pròpia. 

 

Les parades del mercat de titularitat municipal que es treuen a licitació són les següents: 

 

MERCAT MUNICIPAL 

 

 

P.3.-M3  Activitat 
indeterminada 25’45m2 1.820,00€ 

 

P.6.- M6  Activitat 
indeterminada 15’95m2 1.215,00€ 

 

 

Legislació aplicable 

 

 

▪ Ordenança mercat municipal, aprovada inicialment pel Ple celebrat en data 10 
d’agost de 1995. L’última de les modificacions es va aprovar pel Ple de data 29 
de setembre de 2008.  

▪ Ordenança Fiscal núm.20 reguladora de la Taxa pels serveis de mercat 
municipal. 

▪ 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. 

▪ Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

▪ Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques. 
▪ Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 

d’octubre. 
▪ Reglament general de la Llei de patrimoni, aprovat pel Reial Decret 1373/2009, 

de 28 d’agost. 
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ES PROPOSA 

 

 

Primer.-  Aprovació de l’expedient de contractació que ha de regir el procediment de 
licitació obert, mitjançant l’aplicació de varis criteris d'adjudicació, de la concessió 
demanial de l’ús privatiu de les parades i magatzems del mercat municipal, següents: 

 

 

PARADES MAGATZEMS 

  

P-3 M-3 

P-6 M-6 

 

 

MERCAT MUNICIPAL 

 

 PARADES                                             Superfície                Cànon 

 

P.3.-M3  Activitat 
indeterminada 25’45m2 1.820,00€ 

 

P.6.- M6  Activitat 
indeterminada 15’95m2 1.215,00€ 

 

 

Segon.- Aprovar els plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que 
regiran aquesta contractació.  

 

Tercer.- Sotmetre a exposició pública el plec de clàusules particulars pel termini de 30 
dies hàbils mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona i al Perfil 
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del Contractant als efectes de possibles reclamacions. Cas que no es formulin 
al·legacions, els plecs s’entendran aprovats definitivament sense necessitat d’adoptar 
un nou acord.  

 

Quart.- Obrir la convocatòria i anunciar la licitació de l’esmentada contractació, 
simultàniament a la informació pública, que es tramitarà de forma ordinària i que es durà 
a terme mitjançant procediment obert, en virtut d’allò que estableixen els articles 157 a 
161 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. Cas que es presentin al·legacions la 
licitació restarà ajornada fins a la seva resolució. 

Regidor Miquel González (PDeCAT): 
Després de la dinamització dins del mercat municipal, estem recollint els fruits, ja vam 
poder treure a concurs la parada nº2 que ja està en funcionament i ara traiem la parada 
3 i al 6, que són les dos úniques buides i tenim fent interessada per poder desenvolupar 
activitat econòmica dintre del mercat municipal i és lo que portem a aprovació al ple.  
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Les condicions són les mateixes, els preus, de quan es va treure la darrera vegada 

Regidor Miquel González (PDeCAT): 
És exactament el mateix, l’únic és que indeterminat l’activitat de les parades a veure 
quin tipus d’activitat es poden desenvolupar en aquestes dues parades. 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
Només una pregunta. En l’anterior licitació hi havia uns costos, a veure si em sé explicar. 
A la parada 3 es va fer una reconstrucció perquè es va fer servir provisionalment i a la 
6 també hi havia unes obres fetes i a la primera licitació s’imputaven coma  despeses 
addicionals. En principi en aquesta ja no.. clar... en principi el nostre vot serà favorable 

Regidor Miquel González (PDeCAT): 
Les posarem al mercat tal com està, amb l’estructura que tenen muntada.  

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
El seu vot també, oi? Doncs queda aprovada per unanimitat 

 

5.2 Aprovació de l’expedient de contractació que ha de regir el procediment 
de  obert de licitació mitjançant l’aplicació de varis criteris d’adjudicació de la 
concessió demanial de l’ús privatiu del mòdul número 3 del Parc Joan Maragall 
. 

 

5.2.2 PLEC CLÀUSULES ADM MÒDUL 3 PARC JM 

5.2.3 PLEC CLÀUSULES TÈC MÒDUL 3 PARC JM 

Regidor Miquel González (PDeCAT): 
Després d’haver pogut fer durant aquest estiu la concessió de la parada del Frankfurt, 
d’haver pogut tornar a activar tot el tema de la pizzeria la banda surt del parc, hi ha 
propis concessions i gent de fora que està interessada amb el mòdul 3 i el tornem a 
treure en concurs pensant que a l’estiu vinent podrà estar actiu. D’aquí a abans de 
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l’estiu intentaré treure també el mòdul 9, el que acabem de rescindir el contracte, per 
veure si de cara a setmana santa i estiu podem obrir tot.  

 

PROPOSTA A LA COMISSIÓ INFORMATIVA  
 
 
Aprovació de l’inici d’un nou expedient de contractació i del Plec de clàusules 
administratives i tècniques per a la concessió administrativa de l'ús privatiu 
d'espais de domini públic ubicats al Parc de Joan Maragall. MÒDUL 3 

 
Antecedents 
 
L’Ajuntament de Caldes d’Estrac promou la contractació per a la concessió 
administrativa de l'ús privatiu d'un dels espais de domini públic ubicats al Parc de Joan 
Maragall, com a establiment polivalent, l’explotació del qual li correspon a l’Ajuntament 
per competència pròpia. 

El Mòdul de titularitat municipal que es treu a licitació és el següent: 

 

MÒDUL 3 

 

SERVEIS 

 

SUPERFÍCIES 

 

CÀNON INICIAL 

 

CÀNON ANUAL 

 

Parc Joan Maragall 

   

Polivalent 

Local        11,30m2              

Terrassa  23,00m2 

 

1.250,00€ 

 

3.500,00€ 

 
 
 
Legislació aplicable 
 

▪ 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. 

▪ Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

▪ Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques. 
▪ Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 

d’octubre. 
▪ Reglament general de la Llei de patrimoni, aprovat pel Reial Decret 1373/2009, 

de 28 d’agost. 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar l’inici d’un nou expedient de contractació per a la concessió 
administrativa de l'ús privatiu d'espais de domini públic ubicats al Parc de Joan 
Maragall. 
 

 

MÒDUL 3 

 

SERVEIS 

 

SUPERFÍCIES 

 

CÀNON INICIAL 

 

CÀNON ANUAL 

 

Parc Joan Maragall 

   

Polivalent 

Local        11,30m2              

Terrassa  23,00m2 

 

1.250,00€ 

 

3.500,00€ 
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Segon.- Aprovar els plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que 
regiran aquesta nova contractació.  
 
Tercer.- Sotmetre a exposició pública el plec de clàusules administratives i tècniques 
particulars pel termini de 30 dies hàbils mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la 
província de Barcelona i al Perfil del Contractant als efectes de possibles 
reclamacions. Cas que no es formulin al·legacions, els plecs s’entendran aprovats 
definitivament sense necessitat d’adoptar un nou acord.  
 
Quart.- Obrir la convocatòria i anunciar la licitació de l’esmentada contractació, 
simultàniament a la informació pública, que es tramitarà de forma ordinària i que es 
durà a terme mitjançant procediment obert, en virtut d’allò que estableixen els articles 
157 a 161 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. Cas que es presentin 
al·legacions la licitació restarà ajornada fins a la seva resolució. 
 
No obstant el Ple de la Corporació, amb el seu superior criteri, decidirà allò que cregui 
més oportú.  
 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
A l’igual que a l’anterior, doncs el nostre vot serà favorable. 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Queda aprovat per unanimitat. 

  
 

 
II- PART DE CONTROL 
 
 
 

6.1  Moció que presenta PSC-CP a favor de la Millora de la condició professional 
pels treballadors i les treballadores del món de la cultura i les arts.  
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Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Volen comentar alguna cosa? 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
Li cedeixo el torn 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Doncs tant de bo el que demanen algun dia sigui possible, això alguns ho patim a la pròpia 
pell de cobrar els dies que es treballa i de no tenir tots els beneficis que té un treballador 
contractat durant tot l’any. Tant de bo, ho veig difícil de moment en el país que vivim, però 
tant de bo. El nostre vot serà favorable.  
 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
He cedit el torn però no la intervenció, no m’ha entès. 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Però no és res nou 

 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
Que no m’entengui o que cedeixi el torn? 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Que no l’entengui 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
Era una esmena, suposo, esperem que sigui simplement, que no sigui lio, que no sigui 
que creem una comissió que no acabi enlloc. Evidentment que donarem el suport que 
correspongui però la pregunta seria això també serveix per musica clàssica i altres 
disciplines? 

Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
si, si. De tot 
 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
Doncs evidentment qualsevol comissió, subcomissió o agrupació de diputats que estudiïn  
el tema hi estem d’acord, esperem que les conclusions serveixin per alguna cosa a banda 
de que es puguin trobar. Per tant el nostre vots serà favorable. 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
S’aprova per unanimitat. Si no hi ha cap punt urgent, passem a precs i preguntes. 

 

6.2 Precs i Preguntes. 

 
 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
En Josep Maria té un prec. 

Regidor Josep Maria Casal (PDeCAT): 
Sra. Alcaldessa, jo li volia fer un prec referent a l’estelada que hi ha a la façana de 
l’ajuntament que no la treiessin fins que hi hagués una denúncia a la junta electoral que 



 

23 
 

ens obligués a treure-la. Que per prudència no la traiem abans d’hora perquè igual la 
podem tindre fins al final. I en la mateixa mesura també demanaria que donat que ja ha 
passat el dia de protecció contra la violència femenina, es canviés la pancarta i tornés a 
posar la pancarta dels presos polítics perquè encara estan empresonats. 

 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Pensi que la dels presos polítics la tenim a dalt al terrat. 

Regidor Josep Maria Casal (PDeCAT): 
Però la que es veu més és la que està al seu balcó 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Si, ja tornarem a fer el canvi i estudiem això de si ens esperem a treure que hi hagi una 
denúncia. 

Regidor Josep Maria Casal (PDeCAT): 
I fins i tot podríem saber qui ha fet la denúncia perquè el poble estigui informat.  

39.37- NO S’ESCOLTA LA INTERVENCIÓ 

Regidor Josep Maria Casal (PDeCAT): 
No he dit això, he dit saber qui ha fet la denúncia, només això. 

Regidor Miquel González (PSC-CP): 
A part del perquè, amb la demanda que està fent, si l’alcaldessa és responsable d’alguna 
acció, vostè es farà responsable amb ella? 

Regidor Josep Maria Casal (PDeCAT): 
No entenc que té a veure una cosa amb l’altra 

Regidor Miquel González (PSC-CP): 
Lo que li estic dient. A l’ajuntament de Barcelona la junta electoral ha fet baixar la pancarta 
de cara a unes eleccions que hi ha. Si l’ajuntament de Barcelona ha baixat la bandera 

Regidor Josep Maria Casal (PDeCAT): 
Per requeriment de la junta electoral, i és el que estic dient que no es faci fins que ho 
diguin. 

Regidor Miquel González (PSC-CP): 
Amb tota la seva estructura que té darrera legals serà per alguna cosa. Si vostè vol posar 
en risc a l’alcaldessa d’aquest poble, molt bé, però es farà responsable vostè si passa 
alguna cosa? 

Regidor Josep Maria Casal (PDeCAT): 
Jo he dit alguna cosa d’això que vostè està dient? Oi que no? només he demanat que no 
es tregui fins que no hi hagi una denúncia a la junta electoral. No dic que s’ha oposi, en 
absolut, déu me’n guard, som amics. 

Regidor Miquel González (PSC-CP): 
Ja es nota, ja 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Doncs ho estudiarem 



 

24 
 

Regidor Josep Maria Casal (PDeCAT): 
Gràcies Sra. Alcaldessa 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Tenen més precs o anem a les preguntes? 

Regidor Martí Daban (PDeCAT): 
Bona nit a tothom. La pregunta és que abans s’emprava la capacitat tècnica instal·lada a 
l’enllumenat públic per a programar la seva reducció d’intensitat i consum en horari 
nocturn tal com es fa a la majoria de municipis que disposen d’aquesta tecnologia. Des 
de fa molts mesos hem observat que aquesta reducció ja no es fa. volem saber-ne els 
motius i  el seu possible impacte econòmic. Gràcies.  
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP):  
Bé, quan parlen vostès de mesos, quants són? Perquè fins ara ha anat perfectament.  
 
Regidor Martí Daban (PDeCAT): 
No s’escolta la intervenció 

Regidor Joan Baró (PSC-CP):  
Lo que és veritat és que ara pels problemes informàtics hi ha hagut un lapsus al programa 
i aquí tenim una adaptació del programa que es farà però fins ara ha funcionat, eh? No 
és que no hagi funcionat mai, eh? Vull dir que fa potser dos mesos que tenim aquest 
problema, eh?   

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
Ratifiquen que fa dos mesos que tenen el problema i l’estan solucionant 

Regidor Joan Baró (PSC-CP):  
Si 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
Doncs ja està 

Regidor Joan Baró (PSC-CP):  
Però em refereixo a que el sistema ni és que deixi de funcionar, està funcionant 
inadequadament, però està funcionant. 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
Però que té que veure el sistema informàtic amb un tema que ve per WIFI? 

Regidor Joan Baró (PSC-CP):  
Ens han fet un informe, han vingut a mirar-ho i l’import per arreglar el problema aquest 
puja uns 5000€ aproximadament i haurem d’esperar a tindre el pressupost per poder-ho 
arreglar 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
No, no, la pregunta és què té que veure el sistema informàtic de la casa amb l’activitat de 
l’enllumenat 

Regidor Joan Baró (PSC-CP):  
El sistema central està a dalt connectat amb la red informàtica. 
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Regidor Marcos Blázquez (PDeCAT): 
No 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP):  
Com que no? Cuando quieras te lo demuestro 

Regidor Marcos Blázquez (PDeCAT): 
Aquí hay una 

Regidor Joan Baró (PSC-CP): 
Que lo tenías conectado a tu despacho, que ahora es dónde estoy yo, cuando quieras te 
lo enseño. 

Regidor Marcos Blázquez (PDeCAT): 
Está ahí, pero el sistema funciona sin necesidad de tener red. El ordenador que había 
allá era únicamente…. 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP):  
Yo no soy técnico, ha venido una empresa que lo ha mirado y la empresa lo que ha dicho. 

Regidor Marcos Blázquez (PDeCAT): 
Perdona pero no tiene nada que ver el programa ni la red nuestra. Que aquello es 
completamente independiente. Aquella funciona y desde el despacho tú podías acceder 
a él y manejarlo desde ahí pero era independiente.  

Regidor Joan Baró (PSC-CP):  
La centralita está arriba y esto es lo que se ha estropeado  

Regidor Marcos Blázquez (PDeCAT): 
Con el programa en ese ordenador, que no tiene nada que ver  

Regidor Joan Baró (PSC-CP):  
Me parece muy bien, que tú digas que no tiene nada que ver 

Regidor Marcos Blázquez (PDeCAT): 
Pues el día que vengan los técnicos si quieres yo vengo contigo y lo discutimos 

Regidor Joan Baró (PSC-CP):  
Ya han venido y lo han mirado 

Regidor Marcos Blázquez (PDeCAT): 
No tiene nada que ver la programación y las redes 

Regidor Joan Baró (PSC-CP):  
De todas maneras está en marcha de solucionar pero me refiero que el sistema no ha 
estado muchos sin funcionar que quede claro. 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Passem a la següent.  

Regidora Elisabeth Segura (PDeCAT): 
Sabem que per part de la Generalitat s’ha ordenat la retirada de les instal·lacions de les 
terrasses adjacents als mòduls de la platja que tenien caràcter provisional des de l’any 



 

26 
 

2016 perquè per part de l’ajuntament no s’ha presentat la documentació necessària per 
obtenir l’ampliació de la concessió necessària que va ser requerida per la Generalitat des 
d’abans de l’estiu del 2017. Voldríem saber els motius d’aquest retard i també conèixer 
quines són les intencions i previsions del govern al respecte. 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP):  
Doncs miri, amb aquesta pregunta, la segona que fan, és cert això de les terrasses, però 
portem dos reunions amb costes i lo que ens hem negat, ho hem intentat rotundament, a 
que això sigui així. Hem entrat amb unes negociacions, ara s’ha presentat tot els dossiers 
per poder arribar a l’acord que ens permeti tindre les terrasses. I a la segona reunió ens 
van dir que casi segur que podria solucionar-.se però estem pendents de la resolució final. 
Estem en permanent contacte amb ells, per intentar solucionar aquest tema. 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
Entenc doncs que han entregat la documentació que se’ls requeria? 

Regidor Joan Baró (PSC-CP):  
Correcte. Només queda per ser exactes un tema del front litoral que ens han demanat a 
més a més.  

Regidor Josep Maria Casal (PDeCAT): 
Tercera pregunta. A principis d’any es va anunciar que després de negociar amb la 
Generalitat s’havia arribat a l’acord de posar novament en marxa l’enllumenat del tram de 
la carretera N-II. No es va dir en que va consistir ni quins van ser els acords d’aquesta 
suposada negociació. Atès que la pròpia Generalitat va reconèixer que no li constava que 
existien aquests fanals, en qualsevol vas és cert que des de fa força temps tornen a estar 
apagats i sense funcionar. Fins quan passarà això? 

Regidor Joan Baró (PSC-CP):  
Permeti’m que li faci una rectificació. Lo que nova a és lo pertany directament a carreteres 
i que nosaltres no ens podem fer càrrec. Lo que va és el tram d’enllumenat que està dintre 
del nucli urbà., això es va arreglar fa mesos i funciona excepte una vegada que amb la 
ultima pluja va haver-hi un curtcircuit i es va solucionar però ara en aquests moments està 
en marxa des del començament de l’estació fins el poliesportiu 

Regidor Josep Maria Casal (PDeCAT): 
I pel tros que no funciona pendent de carreteres es pot fer alguna cosa? 

Regidor Joan Baró (PSC-CP):  
Ho hem fet i ens diuen que ho arreglem nosaltres. Lògicament, com el cost és molt elevat 
perquè està molt malmès i s’haurien de canviar tots els fanals, hem donat prioritat a l’espai 
que queda dintre del nucli urbà 

Regidor Josep Maria Casal (PDeCAT): 
Tampoc es podia demanar cap subvenció? 

Regidor Joan Baró (PSC-CP):  
Diem que la subvenció l’hem demanat per poder arreglar altres llocs del poble més 
prioritaris. 

Regidor Josep Maria Casal (PDeCAT): 
Jo deia una subvenció directe de foment per poder arreglar aquest tros 
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Regidor Joan Baró (PSC-CP):  
Lo que ens van donar és autorització per altres coses, com la tala, que ens volien talar el 
pi, que ens el feien tallar. El garrofer també el volien treure i vam dir que l’arreglaríem 
nosaltres. En el tema de l’enllumenat ens van dir que ens havíem de fer càrrec nosaltres 
i no tenim pressupost.  

Quarta pregunta 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
La junta de govern local va requerir a finals del 2017 a totes les concessions municipals 
que certifiquessin que estaven en les degudes condicions laborals, fiscals, econòmiques 
i administratives. Han passat més de 8 mesos i volem saber el llistat de quines ho van fer 
i quines no i què pensa fer el govern amb les que no han contestat o han dit que no 
s’ajusten a la normativa vigent. 

Regidor Miquel González (PSC-CP): 
Vam rebre la pregunta divendres i ha sigut impossible fer tot el llistat de la documentació 
rebuda. Quan tinguem l’Excel amb tota la documentació rebuda li enviarem una còpia. 
Després podrem dir les accions a desenvolupar.  

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
La cinquena, simplement és la informació que es va comprometre el regidor de via pública 
sobre el balanç de l’aplicació de la via verda, que si no recordo malament, em va dir que 
ens ho faria arribar en un mes 

Regidor Joan Baró (PSC-CP):  
és veritat. Aquí tinc algunes dades. La veritat és que anem en augment. Potser hi ha hagut 
mesos que ha variat, però des que es va implementar, hem tingut unes 45 peticions 
mensuals en el mes de juliol, 37 a l’agost, 26 al setembre, 18 a l’octubre i 57 al novembre. 
Això fa que independentment de lligar-ho amb el sistema intern que tenim de control de 
les urgències que van sortint, podríem dir que entre això i les urgències, se’ns ha 
incrementat un 15% les actuacions de la brigada en temes de via pública, 
aproximadament. crec que acabarem l’any que haurem fet un 20% més d’actuacions 
sobre la feina del dia a dia que hi ha habitualment. És curiós que si veiem les xifres, al 
mes de novembre portem 57 intervencions del a línia verda. No vol dir que s’hagin fet 
totes, perquè n’hi ha que estan pendents, però ha sigut el més alt. 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
No sé si heu comentat que es va fer el curs de formació extra i tots fóssim més operatius 
i ens adaptéssim millor al nou canal de comunicació. 

Regidor Joan Baró (PSC-CP):  
Ens van fer un curset per la gent que està directament implicada a la línia verda per anar 
perfilant i traient més suc al programa, sobre tot a nivell de la gestió, de la part que porta 
el Miquel d’arbrat i coses d’aquestes, que també donen consells que la gent pot entrar a 
la web, consultar coses, i fa que de mica en mica la gent s’hi vagi agafant 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
cap on hi ha més incidències? 

Regidor Joan Baró (PSC-CP):  
Via pública tot. 
 
 



 

28 
 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
Però forats, enllumenats...? 

Regidor Joan Baró (PSC-CP):  
Forats, enllumenats, basures, sobre tot basures. Problemes amb gent que fa... 
incivisme, sobretot. Però amb la brossa tenim molts problemes. Que s’enduen el cartró, 
trenquen els contenidors... són coses que anem arrastrant de sempre tots els pobles. 
Vull remarcar que tenim un alt grau d’incivisme sobre tot amb el tema de malmetre 
mobiliari urbà, el tema de gossos... això és del que se’ns està queixant més la gent. 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 
Felicitem doncs per la posta en marxa d’aquest sistema, que ens servirà a tots plegats. 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
No sé si tenen alguna sisena pregunta que se’ls hagi acudit avui... 

Regidora Elisabeth Segura (PDeCAT): 
Jo volia fer una pregunta a la Sra. Alcaldessa ja que a l’últim ple que vam tenir ordinari 
del 30 del 10 vostè es va comprometre a convocar la taula del parc de Can Muntanyà 
perquè els biòlegs, entitats i partits polítics poguéssim dir la nostra, i que més endavant 
es faria algun tipus d’actuació. Ens hem trobat que aquest diumenge s’ha fet la primera 
jornada participativa i voldríem saber per quant, ja que s’ha alterat l’ordre, si està pensat 
de fer la convocatòria de la taula i l’altre si ens podria informar de quin és l’estat a dia 
d’avui del parc i com va anar. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
No s’ha alterat cap ordre. Jo els vaig dir que convocaria la taula quan toqués i quan 
convingués convocar biòlegs, entitats i representants de partits polítics per quan s’hagi 
de fer actuacions al bosc que siguin a llarg termini, com replantar o no, actuacions que 
suposin un canvi en questa fesomia del parc. Una altra cosa és que a la mateixa 
resposta que em va fer alguna persona del poble que els vaig dir que estava previst 
convocar una jornada participativa perquè molta gent ens estava demanant poder anar 
a recollir la llenya i és el que hem fet. Hem fet una jornada participativa a partir de l’escola 
taller de Fent Camins, sota la direcció de la mestre de taller i ha consistit, com els pot 
explicar el seu company Josep Maria que també hi va participar, val a dir que tots van 
estar-ho convidats perquè li vaig dir a la meva secretària que els enviés a tots informació 
explicant la jornada per convidar-los a venir.- era un correu molt informal, on se’ls deia 
que podia ser un dia molt bonic. Va ser un dia molt bonic, va ser un èxit perquè vam ser 
80 persones i simplement el que vam fer és d’una manera artesana treure els troncs que 
hi ha a aterra enlloc d’entrar-hi una desbrossadora. Evidentment jo sempre que a la que 
els hagi de convocar perquè s’hagi de prendre una decisió que afectarà al parc, 
convocarem la taula, però no convocar-la i fer venir biòlegs i forestals per dir que anirem 
a treure troncs el diumenge com a jornada de participació ciutadana perquè els 
ciutadans ho estan demanant. He de posar un filtre i veure per quines coses s’ha de 
convocar taula i per quines no. 

Regidora Elisabeth Segura (PDeCAT): 
D’acord, però com ho vam entendre d’aquesta manera, ens va sobtar el fet que s’hagués 
fet a la inversa. 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
A nosaltres ens va saber greu no poder compartir aquest dia amb vostès perquè va ser 
un dia bonic.  
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Regidora Elisabeth Segura (PDeCAT): 
Vostès entendran que moltes vegades que l’agenda familiar prevaleix moltes vegades 
amb activitats que es fan al municipi i així vam tenir que atendre altres assumptes. 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Sabem que això va tenir repercussió a les xarxes, ens va semblar que potser era una 
mesura de càstig, com no han fet la taula no venim. Espero que no sigui així 

Regidora Elisabeth Segura (PDeCAT): 
No ha esta pas el cas perquè el nostre company hi va venir.  

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): 
Som amics, ja ho ha dit. Espero que entenguin el que ha sigut. Segurament la repetirem 
després de festes, al gener, perquè ja tenim el pont, la festa petita, Nadal i passat reis, 
perquè tothom ens demanava que ho repetíssim. Hem avançat molta feina, la mestre 
de taller està molt contenta perquè li hem deixat molts espais nets que poden treballar i 
tots estem contents. Va ser un dia bonic. A la propera a veure si ens ho podem organitzar 
tots.  

Passem a les preguntes del públic. 58.32  

 

 

Ho mano i signo a Caldes d’Estrac, el dia 17 d’abril de 2018. 
 
 
 
L’Alcaldessa- Presidenta 
 
 
 
Rosa Pou Baró 

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

 

 

 

DILIGÈNCIA 
 
Diligència per a fer constar que aquesta acta va ser aprovada per unanimitat al Ple 
extraordinari nº 5 de data 28 de maig del 2018. 
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