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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA nº 12 DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 

CALDES D’ESTRAC CELEBRADA EL 11 de DESEMBRE de 2017      

 
Identificació de la sessió  
Núm.: 12 
Caràcter: Extraordinari 
Data: 11 de desembre de 2017 
Inici:  20.05 h.  
Lloc: Sala Cultural de la Casa Consistorial de Caldes d’Estrac  
 
Assistents: 
 
Rosa Pou Baró (ERC-AM) 
Òscar Baró Clariana (ERC-AM) 
David Salvà Comas (ERC-AM) 
Laura Aloy López (ERC-AM) 
Joan Baró Viaplana (PSC-CP) 
Miquel González Monforte (PSC-CP) 
Joaquim Arnó (PDeCAT) 
Elisabet Segura (PDeCAT) 
Marcos Blázquez (PDeCAT) 
Martí Daban (PDeCAT) 
Josep Maria Casal (PDeCAT) 
 
Present el Tresorer Carles Santaló. 
 
Secretària Interventora: 
 
Maria de las Mercedes Gobartt Vázquez 
 
 

ORDRE DEL DIA 

 

 
 
PUNT ÚNIC  
PROPOSTA DE L’ALCALDIA 
 

 
➢ Aprovació de Pressupostos Municipals 2018  
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INTERVENCIONS: 

La Secretària: 

L’acord que es proposa es:  

l desglosso del qual vindrà després, és aprovar, inicialment, el pressupost general 
d’aquest ajuntament per l’exercici 2018 i integrar pel pressupost d’aquesta corporació i 
el de l’entitat pública local Caldes 21, el resum dels quals està a les partides, tant 
d’ingressos com de despeses que és parlarà. El punt següent serà aprovar inicialment 
també la plantilla del personal de tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal 
laboral, també segons un detall. El tercer punt és el tràmit, obligatori, pel pressupost que 
és exposar al públic el present acord de conformitat amb allò que disposa el 169 del 
reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març i l’article 20 del reial decret 500/1990 de 20 
d’abril al termini de 15 dies hàbils als efectes de reclamacions i es considerarà 
definitivament aprovat si no se’n presenten, sense necessitat de prendre cap altre acord. 
El contingut és el que serà, a continuació, es procedirà a exposició.  

 

Alcaldessa Rosa Pou Baró (ERC-AM):  

Només comentar que tot i que parla de que és un pressupost que presenta la 
presidència, evidentment que el signa la presidència, l’alcaldia de l’ajuntament. En molts 
plens hem explicat que nosaltres fem una feina d’equip i una mica la manera de 
funcionar és que cada regidor ha treballat en la seva àrea el pressupost. Cada regidor 
ha fet la posada en comú amb el senyor Oscar Baró, regidor d’hisenda. Després hem 
fet una posada en comú tot l’equip de govern. Però cal dir que la feina gruixuda 
d’aquesta planificació ha recaigut sobre l’Oscar, cosa que li agraeixo moltíssim i és el 
que ha fet també els consensos amb el nostre Tresorer, amb la nostre Secretària-
Interventora. Avui hem convidat també al Carles Santaló, el nostre Tresorer perquè si hi 
ha dubtes tècnics que vulguem aprofundir més ell ens pugui treure de dubtes, ens pugui 
ajudar. Simplement passaré la paraula a l’Oscar, que és qui us ho explicarà així més en 
detall. Dir-vos que pel 2018 seguim apostant per una despesa racional, intentant que 
això no afecti ni serveis públics, ni seguretat, ni l’atenció a les persones, ni a la promoció 
econòmica. Seguirà sent un pressupost d’imaginació més que de quantia econòmica. 
Seguirem treballant per reduir el deute. Vam entrar al 2016, el primer trimestre, amb un 
99% de rati de deute, tancarem el 2017, si tot va bé, al voltant del 73% de rati de deute. 
Seguirem treballant per reduir el temps de pagament a proveïdors, vam començar amb 
108 dies el primer trimestre del 2016, quan vam entrar estàvem pagant a proveïdors a 
108 dies i ara mateix, en aquest tercer trimestre del 2017, ens hem posat a 33 dies. Res 
més, passo la paraula a l’Oscar perquè ell us ho pugui explicar més a fons. 

 

Regidor Oscar Baró Clariana: (ERC-AM): 

Espero no avorriu-vos amb xifres i percentatges però és una mica el que toca per poder 
entendre el pressupost del 2018. El pressupost d’aquest 2018 es xifra amb un import de 
5.343.892€, que suposa un increment d’un 13,1% amb el del 2017. Bàsicament és 
motivat per una sèrie d’ingressos addicionals que ara relacionaré. La despesa 
associada, hem de quadrar sempre ingressos i despeses, la despesa associada l’hem 
tingut que quadrar però no preveiem arribar a aquest import. Sempre per quadrar, si 
preveus tenir uns ingressos has de tenir el mateix import de despesa. Començarem pels 
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ingressos. Comentaré els més destacables. Si hi ha algun aclariment, algun dubte, 
qualsevol qüestió, després podem anar en detall a qualsevol altre ingrés.  

Com es sap, l’ingrés principal que tenim prové de l’impost de bens i immobles. Aquest 
impost farà que aquest any recaptem bastant menys que l’any passat, l’any passat 
recordem que malauradament va haver-hi un augment de l’Ibi no desitjats, pel tema de 
la regularització cadastral, els terminis. Aquest any hi haurà un decrement d’un 6% sobre 
aquest ingrés per compensar aquell ingrés indegut. Ens posarem en valors del 2016, en 
els quals vam recaptar 1.600.000€ que és el que esperem recaptar aquest 2018. Farem 
una rebaixa en el tipus del 6%. Estem pendents de publicar el tipus de gravamen tant 
aviat tinguem el coeficient de la pujada de la regularització cadastral que fa el govern, 
normalment a finals d’any. Aquest any també s’ha demorat i encara no ha vingut. L’any 
passat va venir al desembre, també perquè no hi havia pressupostos, però bueno, tant 
aviat com estigui publicat farem, publicarem el nostre tipus de gravamen en un ple 
extraordinari.  

A les hores, al marge de l’IBI, destacar el impost d’increment de valors de terrenys, 
conegut com les plusvàlues. Posem un import previst d’ingressos bastant superior al de 
l’any passat, concretament està en 964.000€. Cal destacar que d’aquest import 
594.000€ estan previstos en el cas de que es vengués l’hotel Colon, que significaria un 
ingrés addicional per l’ajuntament important. Seguretat no n’hi ha, però també les 
despeses que hi hagin associades a aquesta previsió d’ingressos també estaran 
supeditades a que hi hagi l’ingrés. Per tant, l’hem de posar com a previsió, que aquest 
any 2018 si que sembla que finalment es vendrà, tot i que ja fa un temps que està en 
venda. Hi ha indicis de que estan molt avançades certes negociacions i demès. Si no el 
posem, el problema de no contemplar-ho al pressupost és que si realment es vengués 
no podríem fer cap despesa. Per la ARSAL, hi ha una normativa que diu que si no 
preveus un ingrés, després hauria d’anar a romanent de tresoreria, no podries fer cap 
despesa associada. Per això també l’hem contemplat.  

Tots els demés ingressos ja són menors. També tenim les concessions administratives, 
que aquest any s’ha xifrat en 374.000€, que són les habituals més alguna que estem 
treballant i que preveiem que es faci efectiva algunes noves concessions en el 2018.  

En quan a ingressos també s’han afegit, tot i que tampoc és absolutament necessari, 
certes subvencions que estem pendents de rebre pel 2018, que estan ara mateix en 
curs, s’han sol·licitat. Per un cantó la subvenció de les meses, que hi ha 105.000€ per 
l’escola CEIP per completar les obres de rehabilitació que estem efectuant, recordem 
que aquest 2017 s’han dedicat 300.000€ i amb aquests 105.000€ es preveu acabar les 
obres de la planta que faltava. Després també hi ha unes obres previstes al pavelló 
municipal, que hi ha un ingrés aquí previst de 50.000€, però insisteixo, si hi hagués 
algun problema que al final no arribés no es podria fer les obres aquestes en el pavelló. 
Per últim, 9.000€ de subvenció per obres a l’escola bressol, una millora.  

Al marge d’aquestes subvencions també teníem un ingrés extraordinari de 180.000€ per 
una futurible venda d’un terreny municipal que també hi ha bastantes persones, al 
menys més d’un interessat, en formular, en efectuar aquesta compra del terreny 
municipal i també s’ha previst com un ingrés. D’igual manera les despeses associades 
no es farien si no es concretes. Això seria quan a ingressos, els més destacables.  

Passaríem a comentar les despeses. Faré una mica, donaré una mica de dades en les 
diferents àrees, l’evolució que han patit respecte al 2017 en el pressupost. Començant 
per l’àrea d’hisenda, que representa un 15,87% de tot el pressupost, es queda 
pràcticament igual que en el 2017, amb un diferència de 1.614€, el 99,92% respecte al 
2017.  
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Destacar que les amortitzacions de préstecs a llarg termini seguim dedicant un import 
considerable. S’estan, estan previstos dedicar al 2018, 587.000€ de crèdits a llarg 
termini. Cal equiparar-ho també amb fa un parell d’any, al 2016, tot just quan vam entrar, 
quan aquesta xifra només era de 453.000€. Ja en el 2017 va augmentar un 30% i ara al 
2018 mantenim aquest mateix import perquè hi havia uns crèdits que es van agafar fa 
temps, però hi havia unes carències que feia que es van començar a pagar una gran 
part d’ells al 2017, ara mateix hem de seguir dedicant aquests 587.000€ en aquesta 
partida.  

Passaríem a parlar de serveis públics. Serveis públics representa un 14,28% del 
pressupost. Respecte l’any passat ha augmentat 94.112€ que representa una pujada, 
la despesa, del 16%. Val a dir que aquí també hi ha una sèrie de inversions, no 
inversions, una sèrie de despeses extraordinàries com pot ser equipament, vestuari de 
policia, un munt de coses que es fan cada certs anys i ara toca les despeses. També 
destacar que l’any passat, aquesta regidoria, va ser una de les que va contribuir més a 
retallar la despesa i va baixar com un 20% que ara mateix l’hem de recuperar. Veníem 
d’una reducció important al 2017 aquí i ara l’augmentem.  

D’urbanisme i habitatge, que representa un 15,81% del pressupost, són 559.000€ de 
més respecte l’any passat, és com 4 vegades més. Es que aquí hi tenim posades moltes, 
no hi ha res extraordinari més que alguna petita cosa, el gruix és el de les operacions 
de capital o inversions que està xifrat en 480.000€ que moltes d’aquestes coses estan 
previstes però subjectes a fer si realment després tenim uns ingressos extres que 
parlàvem abans com pot ser la plusvàlua de la venda de l’hotel Colon, o inclús la venda 
d’aquest terreny municipal.  

No voldré donar molts detalls de, bueno, de les inversions les numeraré, vull que s’agafi 
amb molta cautela perquè són previsions de coses que ho estem treballant i que volem 
fer però que no tenim cap mena de compromís total de fer-ho perquè està supeditat a 
molts ingressos, com he dit.  

Aleshores, de cultura, que representa un 3,49% del pressupost municipal, respecte 
l’any passat hem augmentat 35.365€, representa una pujada del 27%. En aquest cas, 
després farem un cop d’ull si de cas, hi ha alguna cosa, alguna carpa que volem agafar 
per la festa major per si ens plou, que no ens passi com l’any passat, perdó, a la festa 
major de setembre que vam tenir que suspendre algun concert. Hi ha algunes coses 
extraordinàries però bàsicament es tracta de seguir apostant per tenir els nivells de 
cultura com fins ara.  

Després, de promoció econòmica i termal que representa un 2,33% del pressupost, hi 
ha una baixada de 63.000€ respecte l’any passat, ens quedaríem en un 63% del 
pressupost respecte al 2017. Després, de fet, una mica, en promoció econòmica que és 
la meva àrea, es mantindran les accions del 2017, hi ha alguna petita evolució de més 
en algunes coses, també estem treballant conjuntament amb municipis de les tres viles 
per fer accions conjuntes, buscar sinergies, demanar subvencions conjuntament, que 
és la manera de tirar endavant moltes propostes com per exemple ara recentment que 
hem tret un catàleg comercial que hem fet conjuntament amb Llavaneres, pràcticament 
tot subvencionat. Quan anem conjuntament amb altres municipis veïns és més fàcil 
aconseguir subvencions i ser econòmicament més sostenibles.  

Després d’acció social, que representa un 4,39% del pressupost, hi ha una baixada de 
7.352€ respecte l’any anterior. Ens quedem, respecte al 2017 al 96% però aquí també 
el nivell de servei serà el mateix de l’any passat inclús es tracta de millorar-lo, 
lògicament, però no hi ha res, les variacions van molt supeditades a les subvencions 
que rebem, que és bona part del que es financia. Totes les subvencions de Diputació, 
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de Generalitat, en funció de les subvencions, es farà, però vaja, després es pot 
aprofundir una mica més, però seguiran al mateix nivell o inclús més que l’any passat.  

D’esports i joventut, que representa un 5,36% del pressupost suposa aquest 2018 un 
augment de 146.000€. Aquí, aquest augment, bàsicament ve donat a que haurem de fer 
front a uns reequilibris econòmics amb SIGE que és l’empresa concessionària que porta 
el pavelló municipal. Hi ha un contracte de concessió que fa que a final d’any es faci un 
reequilibri econòmic perquè hi ha un compromís per part de l’ajuntament, segons 
contracte, de fer-se càrrec si fos deficitari el servei, per fer-ho viable, hi hauria aquest 
compromís. No hem fet efectiu encara el reequilibri econòmic del 2015 perquè quan vam 
entrar hi havia 40.000€ que ens demanaven SIGE, que bé, s’ha fet una auditoria que 
recent ens han entregat un esborrany la setmana passada i aquesta setmana esperem 
el definitiu, i a partir d’aquí ja també tancarem el reequilibri del 2015 i pel 2018 el que 
tenim previst és fer front al reequilibri del 2015, 2016 i s’ha pressupostat el del 2017, que 
bé, ja veurem fins on podem arribar. Però pressupostat el tenim.  

Aleshores, d’altra banda passaríem a comunicació i participació ciutadana, que 
representa un 1,52% del pressupost. En aquí hi ha un decrement respecte l’any passat 
de 51.000€. Ja vam explicar l’any passat que vam fer un augment puntual al 2017 
perquè vam demanar els serveis d’un professional en comunicació per fer un 
assessorament a nivell de comunicació. Hem completat aquest any i l’any que ve, com 
teníem previst, no continuarem amb aquest assessorament. Per això també aquest 
decrement que ja estava anunciat de l’any passat.  

Passaríem a ensenyament, que representa un 6,42% del pressupost, que és una 
reducció de 185.000€ respecte l’any passat. Seria com un 62% respecte el pressupost 
del 2017 però bàsicament això ve motivat només per la diferència amb inversió, amb les 
obres a l’escola. Dèiem que hi havia aquests 300.000€ que es van dedicar al 2017 que 
ara en seran 105.000€ però per tot lo demés, és el mateix nivell a les altres aplicacions, 
que quedaran com al 2017 i per tant és el mateix tipus de servei, tret de les millores que 
es facin, però no a nivell pressupostari, que no hi ha diferència.  

Continuaríem per salut, que representa un 0,22% del pressupost. Hi ha un decrement 
respecte al 2017 de 10.156€. Ens quedem pràcticament a la meitat del pressupost que 
hi havia al 2017, però aquí també és degut exclusivament a que l’any passat vam fer la 
inversió de les obres, teníem previstes unes obres al consultori que finalment tampoc, 
ja vam explicar al darrer ple que no les havíem fet per la ubicació.  

Pel demés, les partides quedarien al mateix nivell que l’any passat.  

Passaríem al govern local, representa un 14,84% del pressupost, hi ha un augment de 
33.000€ amb les xifres que ens movem en aquesta partida és un 5% del pressupost 
respecte l’any anterior. També de la mateixa manera que he explicat abans, va patir 
molta retallada l’any passat, molta reducció de despesa i aquest any doncs hi ha aquest 
petit augment.  

Per acabar d’àrees, serveis públics i medi ambient, que representa un 28,56% del 
pressupost. En aquest cas hi ha un augment de 68.000€ que representa un increment 
del 5% respecte l’any passat. això a grans trets, una mica els percentatges.  

Passaríem a comentar inversions que hem comentat en el pressupost que tant de bo 
puguem fer una bona part per lo que deia que estan supeditades a molts ingressos.  

Mobiliari. De mobiliari hi hauria 500€, que és poca cosa però per cadires, algunes coses 
de necessitats de mobiliari al consistori.  
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D’integració informàtica hi hauria previstos 20.000€, que també tenim molta feina per 
adequar tot el sistema informàtic que com hem explicat més d’una vegada està en un 
estat molt deficitari.  

Després les millores a OAC, tenim pressupostat 1.500€ per acabar de fer els retocs 
que ens han faltat aquest any 2017, que hem fet unes millores, hem canviat la ubicació 
i vam fer una inversió d’uns 9.500€ i aquests 1.500€ serien per complementar i poder 
acabar les obres.  

D’arranjament de via pública  hi ha 500€. Són per petites actuacions. D’arranjament a 
edificis hi ha 8.000€. De casal i entitats són 100€, que és irrisori.  

Després pàrquing de la N-II de la connexió a la sortida N-II, com sabeu no hi ha sortida 
des del pàrquing de les fotovoltaiques a la N-II, que coincideix just amb l’entrada de 
Caldes i allà sabem des de fa temps que s’ha de fer una obra, que l’hem valorat en uns 
12.000€, això a nivell de projectes, després ja vindria l’actuació. Si després algun 
company em vol corregir o donar alguna dada més del que he donat, també m’anirà bé, 
però vaja.  

Després pel pàrquing de les escales, obres de millora de 9.000€.  

Hi ha un mur a la pujada de Sant Pere Sant Pere Abanto que s’ha d’arreglar, que ho 
hem valorat en uns 20.000€.  

Aquí hi ha una partida important que l’hem catalogat com obres de pavimentació de 
carrers, que són 421.000€. Aquí podrien haver-hi obres varies, com pavimentar la riera, 
coses que se sap que seran necessàries tard o d’hora i que estan subjectes, això és per 
quadrar el pressupost amb els ingressos  de les plusvàlues del Colon, si finalment 
tinguéssim tots aquests ingressos, tindríem uns diners que podríem dedicar  en aquest 
calaix que li hem dit així, obres de pavimentacions de carrers, però que ja us avanço 
que quedarem molt lluny perquè tampoc la intenció és ni molt menys fer tota la despesa 
que hi ha, i no sabem quan entrarà l’ingrés, quin temps tindrem per fer els projectes, per 
preparar les obres...  

Després per fer un estudi del parc Joan Maragall 3.000€. 6.500€ per una actuació de 
Sorea a la platja de les barques. 50.000€ per arranjament de la instal·lació del pavelló. 
9.000€ per les obres de l’escola bressol. L’anterior ja l’havíem comentat abans, que 
provenia de subvencions de Diputació i altres administracions. Si tenim la subvenció ho 
farem. Com les obres de l’escola bressol, de la mateixa manera, que seran 100% 
subvencionats per la Diputació, la previsió. I els 105.000€ que he comentat també de 
l’escola Sagrada Família.  

Tancant ja les subvencions passaríem a altres tipus, cm videovigilància 5.000€. Hi ha 
algunes càmeres de vigilància que s’han d’arreglar i si es pot instal·lar-ne alguna 
addicional que s’ha detectat que fa falta.  

Després, de maquinaria d’instal·lacions tècniques 3.000€.  

Enllumenat públic 20.000€, que també estem treballant des de fa temps un projecte 
per renovar la il·luminació a LED, que s’haurà d’anar fent a poc a poc i aquest any que 
ve si Déu vol doncs tindrem ingressos per poder fer-ho i posarem en pràctica tot això 
que ja s’ha estudiat.  

Després per últim, en quant a inversions, hi ha 29.000€ que es dedicarien a la compra 
de vehicles per la brigada; vehicles d’ocasió o ja es veuria per fer-ho el més eficient 
possible.  
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Aleshores, això seria en quant a inversions. Comentar això que sense la plusvàlua, el 
Colon ni la venta de terreny els ingressos serien molt menors, que se situarien en 
4.569.000€.  

Hi ha una despesa corrent que està xifrada en 214.000€ que no es podrà executar en 
el cas que no tinguéssim els ingressos suficients per aquestes coses extraordinàries 
que he citat. Hauríem de retallar no arriba a un 5% proporcionalment moltes de les 
partides, algunes d’elles menys, però bueno. I bàsicament seria això. Prevec que 
l’entorn de preguntes serà llarg, per tant, donaré pas al torn de preguntes.  

Alcaldessa Rosa Pou Baró (ERC-AM):  

Vostès diran.... 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 

Gràcies. Espero fer-me amè.  
 
Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): 

Se sent bé?  

Un pressupost reflecteix les prioritats d’un govern. En aquest cas el regidor d’hisenda la 
qualificat, o en tot cas l’alcaldessa, d’imaginatiu. Mai millor dit en aquest cas. Després 
de dos anys perduts sense fer res al marge de continuar amb els projectes engegats 
com les obres de l’escola, ara ens trobem amb una previsió pel 2018, que no oblidem, 
és el darrer any abans de les eleccions, amb un corre-cuita on es plantegen un seguit 
de suposades inversions sense definir. Aquestes són les seves prioritats? Asfaltar 
carrers? En tot cas valdria la pena que ens diguessin quins, què val cadascun, quins 
pressupostos tenen plantejats, o és simplement haver fet una bossa per posar-ho tot 
aquí i a mesura que anem imaginant anirem fent? 

Vaguetats que no defineixen cap rumb que no sigui el de mantenir la poltrona i seguir 
cobrant el sou. Nosaltres ja tindríem en marxa el Mercè Torras des de l’any 2016 amb 
habitatge social, el casal de gent gran tant necessari, i revisada la reubicació del 
consultori mèdic, que per cert, ha desaparegut de les seves prioritats. L’estudi de 
remodelació del parc Maragall, aquell gran projecte fracassat de l’època socialista, 
l’actual disseny. L’arranjament del pont del Sargent. El pla d’usos de les platges per 
mantenir un municipi turístic de qualitat. Hauríem treballat amb la insonorització de 
l’autopista al seu pas per Caldes, tant per dalt com la N-II. La redacció d’un nou pla 
general, el mateix cost del que ara costen dos arquitectes contractats que ja ens diran 
què fan. Consulta popular, amb projectes a les mans per poder prendre decisions sobre 
el futur de Can Muntanyà. I un llarg etc. amb el qual no us vull cansar. Però quines 
prioritats tenen vostès? Si agafem partida per partida o àrea per àrea com ha anat 
especificant i traiem les inversions, al marge de re col·locar algunes partides en algunes 
àrees, pràcticament totes es mantenen igual. Promoció econòmica baixa amb 63.000€, 
acció social baixa amb 7.000€, esports i joventut només per l’aplicació en la mala gestió 
del poliesportiu perquè òbviament això s’ha accentuat en els dos anys que porten, 
100.000€ i pico, participació i comunicació diuen que baixa 52.000€, evidentment baixa 
després de traslladar en altres partides àrees de serveis i per tant només segueixen 
incrementant els costos de butlletí municipal i els diners destinats a propaganda. 
Ensenyament, estancat. Salut baixa. Govern local, és a dir, allò que aporta la seguretat, 
incrementa gràcies a 35.000€ de vestuari i equip, que en això no els dono cap 
responsabilitat, s’ha de canviar tot el vestuari tal com ens varen dir, suposo que per 
normativa. Serveis públics, on hi ha la major part de serveis, puja tant sols 50.000€.  
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És a dir, un increment de personal, d’elaboració d’informes, alguns d’ells pagats i no 
aportats, per cert senyora Alcaldessa encara esperem el que vam demanar sobre 
l’agència de detectius i l’estudi econòmic del nou balneari, 15.000€ pagats i que encara 
no hem rebut.  

Dos equips d’arquitectura que costen per sobre del que ja hi havia abans que arribessin 
vostès. Dit sigui de pas, no sabem que fan, perquè el control d’obres la majoria en 
comunicacions prèvies, no hi ha déu que acabi pagant el que li toca, però no patim, que 
el que no paguen uns ho paguen la totalitat dels veïns a través de l’increment de l’IBI.  

Per cert, Sra. Alcaldessa, encara estem pendents de rebre resposta a la petició sobre 
les llicències atorgades en concessió prèvia, dos arquitectes i cap resposta.  

Això si, la gran solució passa per la venda del Colon. A cas l’ajuntament és un agent de 
la propietat immobiliària? De quin hotel estem parlant? De l’hotel més la concessió actual 
tal com va manifestar a la Vanguardia el Sr. Gonzalez? O només de l’hotel? Però l’hotel 
tal com està després d’haver fet la separació del balneari? O no? Respostes que no 
tenim però preguntes que si els hi fem.  

Per cert, una separació xifrada per la Diputació de Barcelona segons els estudis que 
han realitzat de 535.000€, 371.000€ pel balneari i 165.000€ per la propietat de l’hotel, 
qui ho pagarà això? A qui li correspondria pagar? Espero que no toqui pagar als veïns 
del municipi. Perquè si és el cas, com volem concessionar alguna cosa d’algo que no 
tenen pressupostat, perquè bé s’ha de fer la separació, o és que farem una concessió 
sense estar separats? A cas no cal fer primer aquesta separació abans de poder-se 
vendre? I no cal fer el mateix abans de poder licitar la nova concessió? O és que les 
concessions no han de ser certes i definides a l’hora de ser licitades? Han pressupostat 
la despesa? No està en el pressupost. Al marge del trasllat del pou de captació d’aigua 
de mar al qual la Generalitat els hi ha exigit un trasllat, tampoc està pressupostat.  

Valdria la pena que ens diguessin quin document té a l’abast l’equip de govern per poder 
creure’s que es vendrà. Però no saben, Sra. Alcaldessa, que en el seu full registral, 
l’hotel té 25 anotacions registrals, bona part d’elles embargaments, inclosa la tresoreria 
general de la seguretat social i un deute de 20 milions d’euros? A cas no sap que qui 
paga la plusvàlua és el venedor? Tots ho sabem. I algú es creu que una empresa fallida 
que ha estat devent diners a l’ajuntament que segueix devent diners a l’ajuntament, que 
per cert, encara estem esperant la petició que li vam fer de l’informe del deute d’Estel 
Groc. Tant sols és apretar un botonet de l’organisme de gestió tributària que li vam 
demanar el 19 de juny i que encara no ens ha arribat. Algú creu que una empresa 
d’aquestes característiques, que segueix devent diners, en l’hipotètic cas que es 
vengués, el primer que faria seria vindre corrent a pagar 600.000€ de plusvàlua a 
l’ajuntament? Algú s’ho creu? Nosaltres no.  

Com es pot ser tant temerari per incloure això com a possible ingrés? Davant d’aquest 
cúmul de despropòsits que l’únic que pot acabar provocant és un dèficit en les finances 
locals, que acabaran pagant tots els veïns i veïnes amb una manca d’inversions, 
raonades i raonables, que permetin un manteniment sostenible del nostre poble, sense 
que la càrrega econòmica recaigui sobre tots els vilatans, i no ens vingui amb allò que 
vostès ens van deixar molts de deutes, des de l’any 2012 fins al 2016, veurem el 2017 
com acaba, han tancat els exercicis amb superàvit econòmic, gràcies a les reformes 
engegades en el període 2007-2011 però també gràcies als esforços de recerca de 
subvencions addicionals per mantenir el nostre municipi.  

L’únic que han hagut de fer és mantenir el mateix ritme i estructura que els vam deixar. 
Això si, renunciant a un munt de diners provinents de subvencions que perjudicant a tots 
els caldencs i caldenques i que vàrem trigar anys en aconseguir.  
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Perquè Sra. Alcaldessa, les subvencions s’han d’anar a buscar, no li cauen a la falda 
mentre estem asseguts a la cadira. Per evitar un retrocés que ja és palpable, més greu 
del que ja comença a esdevenir, li anunciem la nostra oposició en aquests pressupostos, 
però em permetrà que entri a analitzar més detalls.  

Si analitzem la memòria mateixa de l’alcaldia, podem comprovar que el que esmenta a 
la mateixa memòria no coincideix amb els documents que se’ns aporten. Ho ha dit el 
regidor i realment fa refredar, que el regidor d’hisenda pugui dir en el plenari i que per 
tant consti en acta, el fet de que no podem garantir els ingressos que hi tenim reflectits. 
Doncs el que no es pot garantir no es posa en el pressupost. El que no es pot garantir 
no es posa, i menys si bona part d’aquests ingressos van destinats a despesa corrent.  

L’increment d’un 13.1% , demanem els informes preceptius als quals tenim dret en 
exercici de les nostres funcions i se’ns deneguen.  

Les despeses de personal, que acaben incrementant-se i no quadra tampoc com la 
plantilla de personal, en la qual només per comentar, “creació d’una nova plaça 
funcionarial d’arquitecte municipal” sense saber si compleix la taxa de reposició, i que 
no està dotada econòmicament en el pressupost de despeses. En tot cas, no l’hem vist. 
Perquè en el quadre que m’han ensenyat, no estava dotat.  

Variació d’auxiliars administratius que passen de funcionaris a laborals. Modificació dels 
auxiliars de policia per agents cívics sense informe ni procés previ.  

Extinció de la plaça de l’encarregat de brigada que, tot sigui de pas, a la comissió 
informativa se’ns va dir que estava vacant, els puc demostrar en el pressupost de l’any 
passat que estava interí. Per tant, s’amortitza una plaça d’una persona que està 
treballant.  

Increment d’operari de brigada, amb les mateixes condicions que l’arquitecte. 

Falta d’actuació pressupostària en els administratius, tant els laborals com els 
funcionarials.  

Falta d’inclusió en la plantilla places d’auxiliar  d’admissió d’activitats de lleure i cap de 
comunicació que en aquests moments, segons la documentació aportada, estan 
ocupades. És a dir, no quadra. En tot cas estan ocupant altres places, cap problema.  

És a dir. Se’ns aporta tot un seguit de documentació que el que reflexa és un greu dèficit 
a les finances municipals.  

En el tema de l’IBI, la pregunta és: que passa si hi ha prorroga de pressupostos i per 
tant no es pública el coeficient d’increment cadastral?  A cas no hauríem d’haver 
modificat l’ordenança fiscal i si es produeix aquest increment tornar-la a modificar? O es 
que aquest cop també donaran la culpa a la Secretària?  

Si mirem l’informe d’intervenció, que espero que s’hagin pogut corregir les esmenes 
errònies, se’ns explica en el fet, vull llegir literalment quan parla de les plusvàlues: arribat 
aquest punt també cal recordar que l’ajuntament té delegada la gestió i recaptació 
d’aquest impost de l’Organisme de Gestió Tributaria de la Diputació de Barcelona, vist 
el criteri adoptar per aquest és veu prudent preveure ingressos similars als de l’any 
anterior. Doncs bé, no només les creiem similars sinó que les incrementem en 600.000€ 
que no només destinem a possibles inversions, que si fossin només per inversions i 
fossin condicionades, passin, sinó que més de 200.000€ es destinen a despesa corrent. 
És a dir, allò que es gasta cada dia i que arribat el moment de que no es cobres, és a 
dir, que des de l’1 de juny fins al primer mes de gener, ja ha de retallar aquest 
percentatge corresponent a cadascuna de les partides.  
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Per cert, també ens agradaria conèixer quines partides quedarien afectades i en quina 
proporció. Doncs no tant sòls no són prudents sinó que ho doblen. Realment és de 
temeritat, de molta temeritat.  

Però permeti’m que parli d’inversions, o la regla de la despesa. La regla de la despesa, 
famosa norma en la qual, ara em diran que els municipis menors de 5.000 habitants no 
estan obligats, no estan obligats excepte que un terç del consistori ho demanin que 
l’alcaldessa, presidenta del consistori, també o demani. Aquesta regla és aquella que 
regula que no hi hagi cap administració que estiri més el braç que la màniga, aquesta 
regla, segons l’informa d’intervenció, no està contemplada perquè ja veurem quan passi 
el primer trimestre. És a dir, diu: no figura a l’apartat relatiu d’informes compliment de la 
regla de la despesa. Ho diu explícitament, perquè ja es valorarà de forma trimestral.  

Nosaltres hem demanat prèviament, tenim el deure de demanar-ho però vostès 
l’obligació de facilitar-ho. Parlem d’inversions, home, partides d’inversions de 50 i 100€ 
entenc jo que deuen ser partides que es queden obertes per poder dotar-les 
posteriorment, però ja que ens està dient que bona part dels ingressos és probable que 
no es compliran, home, se’m fa difícil veure com dotarem aquestes partides. En tot cas, 
si ho saben, estaria bo que ens ho poguessin dir i explicitar. El detall dels carrers per 
asfaltar, o es que anirà a metros cúbics d’asfalt? Els estudis, estudi del parc Maragall, 
no hem d’oblidar que el parc Maragall segueix seient una concessió, precisament a una 
empresa amb el mateix administrador que l’hotel Colom, que per cert m’imagino que 
estarà al dia de pagament. Doncs bé, quin estudi hem de fer? Si és una concessió a 50 
anys que no caduca fins d’aquí 35?  

Estudis, bé, es col·loquen estudis en inversions, les inversions, per explicar-ho bé, són 
aquelles obres que duren més d’un any, normalment els estudis tècnics es consideren 
despesa corrent i la dissimulem en inversió.  

Subvencions de Diputació, nosaltres en el registre, a no ser que se’ns oculti, ho dubto, 
no hem vist cap document que avali la concessió d’aquestes subvencions. Si resulta 
que són les del pla complementari de la Diputació de Barcelona que fa dues setmanes 
van presentar en el Consell Comarcal, al qual hi era present, són concurrència 
competitiva, és a dir, s’han de demanar fins al dia 15 de desembre, estem a dia 11, per 
tant, encara hi ha temps de demanar-les. No hi ha seguretat que es concedeixin i quan 
es diu concurrència competitiva vol dir que el millor projecte guanya. Pot ser que hi hagin 
municipis que la obtinguin i altres que no. Això no ho sabrem fins al mes d’abril, per tant, 
incloure unes inversions d’alguna cosa que no sé si està tramitat, al menys no ho hem 
vist al registre, però els hi donem el benefici del dubte de que ja ho han enviat, quan 
encara no es sap si tinguem atorgament, home, tampoc s’hauria d’incloure en el 
pressupost. En tot cas, quan s’atorga, es dona d’alta la partida i no passa res.  

Al igual que les obres del pla de concertació, aquest increment, bé, m’imagino que 
tindran més informació que nosaltres ja que nosaltres tampoc hem vist al registre 
d’entrades cap document que avali aquest increment de 105.000€ pel pla de 
concertació, o de les meses de concertació de la Diputació. Esperem poder-ho veure.  

Integració informàtica, 20.000€, m’imagino que no serà per comprar més ordinadors i 
guardar-los a un altre despatx perquè ja seria el no va més.  

Videovigilància, home, jo suggeriria que agafessin aquelles 10 unitats o 10 càmeres que 
ens va dir el seu company, regidor de via pública, que nosaltres vàrem deixar i que tenen 
guardades. Així estalviaran aquestes inversions.  

Permeti’m que parli dels ingressos en aquest moment. Hem detectat que hi ha, al menys, 
1.000.000€ d’ingressos no garantits. Això vol dir el 20% del pressupost municipal. És 
per això que hem demanat tot un seguit d’informes els quals encara no se’ns ha facilitat, 
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però no pateixin, farem els tràmits que corresponguin perquè així sigui, que garanteixin 
aquests ingressos.  

Les plusvàlues del Colon, sense cap mena de garantia, ens agradaria que ens diguessin 
com tenen la garantia de que es pugui incloure.  

Concessions, a banda de les 2018 hi ha una cosa que em sorprèn, enormement, és que 
53.000 i escaig euros de les concessions del 2017, per tant, de l’exercici actual, en els 
quals hi ha obligació, repeteixo, hi ha obligació de liquidar en el 2017 i per tant encara 
hi som a temps, es pressuposten en el 2018 i no es liquiden al 2017, molt malament, i a 
banda de 146.000€ en noves concessions en els quals són d’aquelles coses que no 
sabem, ja veurem i ens imaginem. Excepte els 4.000€ del parc aquàtic que li compro, lo 
de les tres noves guinguetes per posar xuxes i roba en el passeig dels anglesos, 
escolti’m, no ho veiem, tampoc s’ha tramitat. Per altre banda, amb el pas que anem de 
que encara porten un any i pico de retard en la petició d’ampliació de les terrasses de 
les actuals guinguetes, no sé si arribaran a temps perquè a l’estiu tinguin aquestes noves 
guinguetes.  

El que més sorprèn de tot és la nova concessió del Balneari de la Platja, 100.000€, es 
suposa que deu ser anual. Amb tot el que he explicat de que encara no tenim la 
concessió de la captació d’aigua, Talaso, que està extingida, s’ha de tornar a demanar, 
perquè la tornin a concedir s’ha de traslladar la bomba de captació. S’ha de fer una obra 
civil, una obra que hauria d’haver pagat el que va fer les obres del balneari perquè se li 
va permetre. El que passa és que la sorra ho tapava, quan la sorra retrocedeix surt el 
bunyol, per no dir un altre expressió. Ara resulta que el poble de Caldes s’ha de fer 
càrrec d’aquesta despesa? S’ha de traslladar això, una vegada traslladat s’ha de 
peticionar la concessió i les tràmits perquè ens la tornin a atorgar. A partir d’aquí fer-ne 
la separació del balneari i l’hotel perquè és obvi i espero que així sigui, que la concessió 
sortirà a exposició pública,  no? Amb tots drets, ets i uts, d’una concessió per 15 anys 
amb la llei de contractes nova que entra en vigor d’aquí a 3 mesos.  

El més sorprenent és que es preveu el 100% dels ingressos de l’actual concessió, 
aproximadament 36.000€ de l’actual balneari i es preveu el 100% de la nova concessió, 
100.000€. Per tant, aquí hi ha alguna cosa que no quadra, o es preveu el 50-50 o el 25-
75, però el que no es pot preveure en una mateixa concessió, un mateix edifici, dos 
quotes diferents perquè en el moment que hi hagi el concessionari A el B no paga i en 
el moment que hi hagi el B el A tampoc paga. Per tant, això són ingressos irreals i 
s’haurien d’ajustar.  

Bé, déu ni do, com he explicat, tot això acaba generant una inquietud econòmica que 
espanta.  

El capítol 1 ja l’he explicat, no quadren les previsions amb les modificacions d’altes i 
baixes del personal que tenim a la plantilla. Amortitzacions, com he dit, del tot 
improcedimentals, per dir-li de forma suau.  

Per tant, davant de tot l’esmentat i el que també hem entrat per escrit, tant el dia 4 passat 
com avui mateix, en funció de les nostres obligacions com a regidors de l’oposició i 
fiscalitzadors del govern, votarem en contra avui. Ja els anuncio que presentarem les 
al·legacions corresponents. En el cas de no ser ateses, demandes interposades per 
escrit i registres a la direcció general, perdó, en cas de no ser ateses les demandes que 
hem entrat, tant per escrit com verbal, tant a la comissió informativa com avui en el 
plenari, en el registre general de l’ajuntament. En cas de tancar l’exercici, com preveiem, 
demanarem responsabilitats comptables que correspongui, ja que no volem de cap 
manera que els ciutadans de Caldes hagin de pagar la seva manca de capacitat i 
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d’operància de gestió pública. Si ho volen fer amb els seus diners, ho facin, però no pas 
amb els diners dels caldencs i caldenques.  

Per tant el nostre vot serà contrari en aquest pressupost. Serem bel·ligerants en totes 
aquelles anotacions, partides, tant d’ingressos, de despeses, escolti’m, estan lliures en 
despeses corrents com vostès vulguin sempre que hi hagin unes consignacions 
corresponents. Però serem bel·ligerants amb aquelles partides i ingressos que no estan 
certificades i que poden comportar un greu perjudici per tot el poble de Caldes. Gràcies. 

 

Rosa Pou Baró (ERC-AM): 

Intentaré fer una roda ràpida de resposta. Senyor Arnó, quants anys tenia vostè quan 
va començar a l’ajuntament? quants anys tenia? És que em fa molta gràcia que algú 
que, justament, està així enganxat a aquest ajuntament, que hauria de deixar una mica 
de relleu, potser, a gent que vingués darrera, parli de que nosaltres que no fa ni 2 anys, 
que estem apoltronats. Nosaltres no tenim cap intenció d’apoltronar-nos, ja li dic ara, 
però només a nivell anecdòtic.  

No ha dit que el dia 4 tot aquest escrit que va fer se li va contestar. Vull dir, que té la 
resposta de l’escrit del dia 4.  

Vaig a les respostes ràpid. Mercè Torres, fa molta gràcia que digui que vostè ja tindria 
una obra feta quan en 9 anys no ha fet res i aquesta casa ha quedat en runes. Està 
declarada en runes ja per l’arquitecte que tenia vostè quan formava part del consistori i 
de l’equip de govern.  

Pel CAP tenim uns plans molt bons, el que passa és que nosaltres no els explicarem 
fins que veiem que són possibles. Nosaltres no som de l’estil de penjar cartells 
fantasmes a les façanes com passava a Can Vidal, sempre quan faltaven 3 o 4 mesos 
per les eleccions.  

Els nou pla general diu que ja l’haurien fet, que nosaltres tenim dos arquitectes. Vostè 
també tenia 2 que estaven treballant en el POUM, que nosaltres hem volgut aprofitar, 
però resulta que no hem trobat res que valgui del que van fer. No hi ha res plasmat en 
paper, ni telemàtic ni res. Eren dos arquitectes, un dels quals, a més a més, cobrava 
dos sous.  

Diu que la mala gestió del poliesportiu és d’aquests darrers 2 anys, ho diu l’alcalde que 
és el rei de les concessions ruïnoses, no només el poliesportiu, hi ha moltes altres 
concessions que ens demanen reequilibri. Vull dir, hem fet els negocis de les cabres, 
faig servir unes expressions d’aquestes que ha vostè li agraden.  

L’ensenyament està estancat, m’agradaria que m’expliqui amb calma, potser no avui, 
perquè està estancat, estem fent una escola digne, tant d’estructura com de personal, 
com de projecte educatiu que no hi havia.  

El tema de la salut que també està de baixa, en el tema de la salut estem treballant 
d’altres maneres. Insistim, com vostè sempre diu, que això no depèn de l’ajuntament 
sinó que depèn del govern de la Generalitat, doncs en això estem.  

La venda del Colon, em fa molta gràcia, Colon li preocupa molt més ara que quan vostè 
manava. No li va preocupar en cap moment que tingués legionel·la, mai es va preocupar 
de tancar-ho. Nosaltres ho vam saber per filtracions de sanitat, del Consell Comarcal, i 
no volia dir res quan el Colon tenia legionel·la per no fer cap escàndol. Ara el Colon és 
la gran preocupació. El Colon l’ha tingut 9 anys vostè, hagués acabat la concessió del 
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balneari com ha acabat ara, no ens ho hem inventat nosaltres, va passar que al 2017 
s’acabava. Doncs això, ens preguntava com estava l’hotel, doncs està igual que estava 
quan hi era vostè, igual no perquè vam aconseguir cobrar els 700.000€ que ens devia, 
per això quan ara pregunta que qui es creu que el Colon quan es vengui ens pagarà la 
plusvàlua, doncs m’ho crec jo, perquè també em vaig creure que ens pagaria els 
700.000€ i ens els va pagar. És un senyor que quan el truquem bé no s’amaga de 
nosaltres. Estic segura que quan se’l vengui ens pagarà la plusvàlua, no sé si vindrà 
corrent com deia vostè però estic segura que ens ho pagarà.  

Que hem renunciat a subvencions, si, vam renunciar a una subvenció de 800.000€ 
perquè hauríem d’haver posat 400.000€ que no tenien a l’ajuntament.  

La plantilla, la plantilla de personal s’està endreçant. De la plantilla de personal val més 
que no digui gaires coses senyor Arnó.  

La regla de la despesa vostè sap perfectament que no cal al pressupost, estem parlant 
del pressupost. No és això que ha dit de que ja veurem com va el primer trimestre, no, 
no és que ja veurem com va el primer trimestre, és que la regla de la despesa no es pot 
comprovar fins que el pressupost s’executa. El pressupost s’executarà a la que comenci 
l’any, per tant, el primer trimestre sabrem que està passant.  

Diu que vostè s’ha preocupat de que tinguessin, miri, la regla de la despesa no estem 
obligats a donar-li però li vam donar, tot i així vam fer un informe i vam tenir la gentilesa 
de donar-li. A vegades penso que potser li donem masses coses que no caldrien. Miri 
que som màxima transparència, però potser hi ha coses que no caldrien.  

Inmuebles Fènix, al pàrquing del Colon, si està al dia de pagament, doncs miri, no està 
al dia de pagament. A més a més li hem de cobrar tot lo endarrerit perquè durant els 
seus 9 anys tampoc estava al dia de pagament.  

Els estudis, que nosaltres dissimulem estudis, ha dit tantes coses que m’estava apuntant 
que hi ha algunes que se m’han perdut, nosaltres no dissimulem res, tot el que tenim ho 
expliquem. Si hi ha coses que triguem a donar-li, coses que reconec, és perquè vostè 
no para d’entrar instàncies demanant. Vostè no és que fiscalitzi, vostè intenta dinamitar 
el funcionament de l’ajuntament, és així de clar.  

Lo de les meses de concertació, que no té res que li avali. Li vam explicar perfectament, 
és que no para de dir mentires. Li vam explicar que les meses de  concertació hi havia 
un percentatge que s’havia de pagar perquè ens van fer un vàrem que fos més just i 
més equitatiu entre diferents poblacions i resulta que nosaltres teníem vàrem un 25%, 
perfecte, havíem cobrat 300.000€ ara ens falten 105.000€  

Els informes que ha demanat, és que els informes que ha demanat perquè li certifiquin 
ingressos de pressupost, són absurds, ningú pot certificat que aquell pressupost anirà a 
missa.  

Nosaltres som els primers interessats en que si no tenim els diners no els gastarem, no 
fem com altres que ja tenien 4 projectes per 3 anys més de Santes Florentines quan no 
hi havia diners ni per pagar el primer que s’havia fet.  

Per cert, li vam dir el dia de la comissió informativa, dongui’ns un exemple d’aquest 
certificat que demana, així veurem qui li fa. Ja li demanaré ara quan vingui la reunió 
d’alcaldes al consell comarcal dimarts vinent. Li demanaré al president que ens dongui 
un exemple d’aquest certificat. Suposo que si vostè el demana tant és que al consell 
comarcal deuen tenir tot certificat.  
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La bomba, que diu aquell bunyol, aquell bunyol, aquell bunyol perquè no l’ha arreglat 
durant aquests 9 anys. Em fa gràcia perquè ens demana coses com si vostè acabés 
d’aterrar. Vostè fa 9 anys que governa i 500.000 que està en aquest ajuntament. Ja està, 
jo ja estic. 

 

Regidor Miquel González (PSC-CP): 

Bé, em queda poc per dir. Després de la sortida de l’alcaldessa, vull dir, que la felicito 
pel discurs.  

La veritat és que venir a discutir un pressupost amb una persona com vostè que posa 
dubtes, que pica a la taula per refermar la forma de parlar i a més que parlar de 
pressupost estem en una obra de teatre en la qual vostè està parlant de temeritats i de 
paraules, que la veritat, que els 6 regidors de govern ni entenem ni volem entrar, ens 
dona molts dubtes de la seva capacitat de fer política en aquest poble.  

Algú que econòmicament a fet la major inversió, la major inversió en aquest poble i la 
més ruïnosa, que avui vingui aquí a donar-nos classes d’economia, la veritat, des del 
nostre partit no les acceptem.  

Plaques fotovoltaiques, inversió de casi 2.000.000€, una ruïna total per aquest poble. 
Vostè que es preocupa tant de lo que pagarem o deixarem de pagar els veïns del poble, 
sumi quan estem pagant cada any i durant els anys que pagarem aquesta inversió que, 
li recordo, el primer dia li vaig dir que si la fes amb els seus diners segur que no la faria.  

Per tant, lliçons les mínimes. Vull felicitar al regidor d’hisenda perquè ha fet un 
pressupost en el qual ha posat ingressos amb els quals haurem de treballar tot l’any, 
però també ens ha posat línies vermelles de despesa. També ens ha dit que hi ha coses 
que no es podran gastar si no venen aquells ingressos. Per tant, per part nostre felicitar 
la feina que han fet. Nosaltres hem col·laborat en aquest pressupost tot el que hem 
pogut i hem fet les variacions que des de la nostre perspectiva política podíem donar.  

L’alcaldessa ha parlat de la Mercè Torres, del casal de la gent gran, l’alcaldessa sap 
perfectament en el bufo ideari que està aquest casal de la gent gran quan el vam recollir 
de vostès.  

De la remodelació del pàrquing Maragall, de la insonorització de la N-II. Vostè ficaria la 
insonorització de la N-II a un pressupost municipal quan està cansat de dir que no es 
nostra.  

El POUM, escolti’m, doble arquitecte Epel i ajuntament, projectes de l’Epel que no es 
faran servir mai en aquest poble pagats des de l’Epel. Si vol podem continuar amb 
diferents despeses que s’han produït en aquest ajuntament.  

Personal, escolti’m, la plaça d’arquitecte, volem signar, volem tramitar amb tota la 
legalitat vigent, per tant això fa que necessitem un arquitecte municipal. Si fins i tot això 
està en contra no entenc en quina situació política vostè ens vol encaminar. El que si 
que estem segurs és que tot aquest equip de govern el que vol és endreçar i posar ordre 
al desastre, tant de personal, com econòmic, com educatiu, com de tots els perfils que 
vam trobar a serveis socials, que vam trobar en aquest ajuntament.  

Avui és el pressupost i avui és el ple més important de l’any i és amb el que marquem 
les línies polítiques dels govern. Les línies polítiques d’aquest govern són persones, 
persones, persones, veïns, persones, persones, veïns, persones, serveis, serveis , 
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servei públic. La estructura de servei públic a les persones d’aquest poble i és el que 
hem presentat ara mateix.  

Nosaltres hem reestructurar econòmicament el desastre que vostè ens va deixar. 
Perquè no diu a quan paguem ara? Vostè ho sap. A quan pagava vostè quan manava? 
Apunti-s’ho. El deute que vostè tenia. Dos anys després de quan vostè va sortir a quan 
està el deute? Apunti-s’ho també per dir-li als veïns i veïnes d’aquest poble.  

M’ha dit una cosa, nosaltres tenim com a govern un compromís amb l’IBI i això està 
reflectit al pressupost. No sé el que passarà amb el pressupost de l’Estat però si que 
està reflectit amb el pressupost que presentem a la ciutadania. Per tant complim els 
compromisos que ens hem donat.  

Plusvàlues, ventes de terreny, jo no li diré a vostè, aquí els 5 companys que tinc al costat 
no tenen història política en aquest poble, però jo si que he vist la venda d’aquests 
terreny en pressupostos de Convergència i Unió. Tenia la seguretat de vendre’ls i no els 
va vendre mai. Nosaltres tenim gent interessada en vendre’ls i sabem perfectament que 
el regidor d’hisenda ens ha dit que si això no es ven aquestes partides no es podran fer, 
s’hauran de disminuir. Per tant, tenim gent interessada posem la venta perquè si fem 
aquest ingrés no podrem gastar-ho.  

Plaques fotovoltaiques, pla Rajoy de proveïdors, vostè ens va deixar una ruïna 
econòmica en aquest poble. Reequilibri econòmic en el pavelló. Quina auditoria 
econòmica va fer servir per pagar qualsevol reequilibri econòmic amb el concessionari? 
Hem fet una auditoria econòmica i la setmana vinent tindrem l’informe complet, abans 
de pagar qualsevol reequilibri econòmic. No hem trobat cap. Hem trobat grups de papers 
així, en el qual al final posava: -100.000 i l’ajuntament pagava 100.000€, -40.000 i 
l’ajuntament pagava 40.000€. Que jo sàpiga no eren ni els seus, són diners de tots. 
Nosaltres, abans de fer el reequilibri econòmic el regidor d’hisenda va dir: fem una 
auditoria econòmica i ara farem una auditoria esportiva. Per saber ben bé que hem de 
gastar, com ho hem de gastar i com hem de perfilar la política esportiva dintre del 
pavelló.  

Això que vostè a dir de que en aquests dos anys no sabíem que fer, doncs estem 
treballant d’aquesta manera.  

El pressupost té 4 paraules que ens agradem molt; termalisme, cultura, educació i medi 
ambient. Per tant, les línies polítiques d’aquest equip de govern estan marcades, 
termalisme, educació, cultura i medi ambient.  

Dintre del medi ambient també hi ha inversions pel parc Muntanya, tant que li 
preocupava. Per tant, marquem les línies generals del govern. 

Posem ordre a l’ajuntament, en el personal, a la distribució de feines, a la distribució 
professional, en la legalitat jurídica d’aquest ajuntament.  

En el tema informàtic ens vam trobar una xarxa deficitària i això requereix una inversió 
molt clara.  

A l’OAC que ens vam trobar amb una oficina d’atenció ciutadana dintre de la policia, 
qualsevol persona que entrava dintre de l’OAC a fer una gestió podia veure les càmeres 
de seguretat del poble. Això ho hem separat per poder fer una inversió fora de la policia.  

El pàrquing de la N-II no és només una inversió per connectar el pàrquing, perquè el 
més fàcil per mi seria que durant 9 anys aquell pàrquing va estar tancat, li diria clarament 
que aquest pàrquing de la N-II va connectat amb un pla de mobilitat que ja tenim aprovat 
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per la Diputació de Barcelona per fer-ho l’any que ve. Quan això es pugui obrir i puguem 
connectar, està tot pensat per poder fer aquest pla de mobilitat.  

Les obres del paviment, si durant 10 anys no ha hagut cap inversió en aquest ajuntament 
que no fossin plaques fotovoltaiques o plaques d’aigua calenta o plaques del no sé que, 
doncs el poble es degrada i ara necessitem una accelerada.  

Aquesta accelerada ve si es venc el Colon, si es fan les plusvàlues, es poden fer totes 
aquestes inversions.  

En el pàrquing Maragall, en el pàrquing del parc Maragall serè molt clar, té deute i té 
des de fa molt temps, per tant necessitem un estudi per saber que hem de fer. Això de 
que jo m’aixequi demà i digui que això del pàrquing Maragall perquè deuen diners, serà 
això o serà lo altre, a mi, al menys en política, no m’ho han ensenyat mai. Necessito que 
un tècnic em digui quin és el deute, com és el deute, quines possibilitats tenim de 
municipalitzar-ho, quines possibilitats de donar-ho en concessió i un estudi complert per 
fer això.  

El nostre vot, sense dubte serà afirmatiu i per tant aquí acabem la nostra exposició i 
felicitem al regidor d’hisenda 

 

Alcaldessa Rosa Pou Baró (ERC-AM): 

No sé si el regidor d’hisenda voldrà acabar de polir 

 

Regidor Oscar Baró (ERC-AM): G 

Gràcies per les paraules Sr. Miquel.  

Començaré, intentaré ser breu però algunes ja han necessitat la resposta de la Sra. 
Alcaldessa.  

Primer dir que em sap greu que vostè plantegi aquí coses que ha tingut ocasió de fer-
les en el passat, se li ha enviat molt més del que és necessari, se’ls ha mostrat la meva 
disponibilitat per parlar de tot, se’ls ha enviat per correu informació complementària a la 
que s’envia des de l’organització, amb més detall, detalls que enlloc de debatre’ls els 
utilitza per rebuscar i treure-ho aquí ho hagués pogut preguntar i li hagués explicat, 
coses que ara treu sobre la taula. Bé, per això hi ha les comissions informatives, però 
bueno, si el tarannà ha de ser treure coses al ple, ho acceptem.  

Jo li diré, tampoc estic disposat com el Sr. Gonzàlez a rebre lliçons econòmiques per 
part vostre. No quan per un pressupost que jutgeu de temerari. Un pressupost és 
temerari si es deixa en mans d’un equip de govern o regidors temeraris, però jo tinc 
plena confiança i un pressupost no deixa de ser un pressupost, no compromet a res. A 
les proves em remeto i a les liquidacions dels anys anteriors si vol discutir temes 
econòmics. La realitat és que com hem citat, vam arribar i hi havia un endeutament del 
99,3% i el deixarem el mes que ve al 72%. Un endeutament a llarg termini.  

Un període mig de pagament que han dit 108 dies però estava al segon trimestre a 122 
dies perquè encara del 2016 anaven entrant coses velles. 4 mesos per pagar als 
proveïdors i ara estem a 33 dies. Molt poc més d’un mes. Amb gestió econòmica, no li 
toleraré que doni lliçons.  
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Li vaig a començar a respondre quatre coses de l’escrit que va posar la setmana 
passada a l’atenció a la Sra. Alcaldessa referent a coses que gestiono de primera mà i 
per tant, hagués sigut més efectiu, ja se li ha respòs per escrit però li respondré també 
aquí i després quatre coses de les noves.  

En quant a la partida d’ingrés de les plusvàlues, ja hem dit que d’ingressos garantits no 
han d’estar garantits per posar-se a un pressupost. Això enlloc i menys quan si hi ha 
l’ingrés, sinó ho contemples no podries fer cap despesa i s’aniria tot aquest ingrés 
addicional a romanent de tresoreria, que ja ens fa falta, però també ens fa falta donar 
servei als ciutadans que és el que necessitem.  

Interessos de demora. Deia que els produïts aquest any eren degut a recuperacions 
d’impagats d’anys anteriors i que també era un ingrés gens garantit. Els drets reconeguts 
d’aquest any ja són de 38.000€, que són el que s’ha pressupostat per l’any que ve.  

També deia això, al 2016 no va haver el pagament del deute del Colon, va ser al 2015, 
perdó, al 2016 el pagament del Colon i els interessos de demora van passar a ser 
72.000€. Aquest any que ve hem pressupostat 38.000€, no hi ha res d’impagats d’anys 
anteriors.  

Després, en quant a partides d’ingressos, preguntava també per dos partides en 
particular, a l’escrit que va presentar. Un era per la prestació d’una associació, un ingrés 
de 2.000€, demanant explicacions que al pressupost, és un 0.000374%. Si hem d’arribar 
a preguntar per ingressos de 2.000€, que podria fer-ho obertament a la comissió 
informativa o en qualsevol reunió que podríem tenir, amb aquestes formes em sorprèn.  

Després per ingressos de SWAP, que deien que també no estan gens garantits. Li puc 
presentar documentació conforme si, la gestora ens informa de que aquests 4.500€ 
estan pendents d’arribar i sinó han arribat al 2017 arribaran sense dubte al 2018.  

En quan a totes les concessions administratives li hem passat el detall i són previsions, 
no deixen de ser previsions. Ja hem entrat en aquest punt.  

Després a la partida, fa molta gràcia, gràcies per donar-me peu a parlar de la EPEL 
també, demanant explicacions per la partida de l’ingrés corresponent a la EPEL que 
sabeu poden ser canons o demés, que hem previst aquest any 40.000€ i vostè deia que 
en aquest any que  hem tancat, perdó, que la previsió en el pressupost que s’ha fet de 
la EPEL pel 2018 és de 29.236€ el resultat d’explotació sense amortització.  

Doncs bé, si vostè em posa en qüestió i em diu que tenint en compte que a l’exercici 
2015 es van tant sols reconèixer 10.000€, com ara posem 40.000€. Què preferiria, que 
poséssim 10.000€? és això? És el gran negoci de les plaques, que hi hagi un resultat 
de 10.000€? potser firmaríem perquè és com bastant desastrós.  

Aquests 40.000€ es van posar en el seu moment sense tenir en compte una 
regularització que fa la CNMC i que després en s’ha vist reduït els nivells d’ingressos a 
aquests 30.000€, però bé, parlar de 40.000 a 30.000€, doncs bé, sense amortització, 
d’aquí hauríem, sabem que a dia d’avui no es paga els ingressos que hi ha de la EPEL, 
no paguen l’amortització sencera que és lo que haurien de pagar com a mínim.  

En fi. I per últim, lo dels terrenys, que bé, qüestionava i ens demana que retiréssim la 
venta del terreny municipal que havíem valorat amb un ingrés de 180.000€. Vostè al 
2014 i al 2015 posava no un sinó dos terrenys en venta per 394.000€. Sabent inclús 
moltes vegades que no els vendria, però que li permetien el joc per fer, no sé que  ens 
ve a demanar quan vostè feia unes, bé, aquests nivells molt superiors al que fem 
nosaltres si no passava res.  
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En fi, comentar així ràpidament. L’asfaltat de carrers, ja li hem dit que era per quadrar el 
pressupost i que no es farien la totalitat. Precisament és necessari aquesta partida 
d’ingressos. Volia que augmentéssim més la despesa corrent? Una inversió que no 
completarem, hi ha unes certes necessitats i anirà en funció de si tenim els ingressos 
corresponents durant l’any, de quina alçada de l’any arribin, tindrem temps o pensarem 
a fer una cosa o una altra. És un pressupost i hi ha flexibilitat per fer el que puguem en 
tot moment.  

Pregunta ara per l’arquitecte. Si m’ho hagués preguntat en el seu moment li hagués dit 
que si, que com veurà s’ha augmentat a la regidoria d’urbanisme al capítol 1, hi ha una 
contribució a 38.000 i escaig euros quant al 2017 estava a 25.000€. És aquí on està 
l’augment per l’arquitecte. Que si que no figura a l’Excel que se’ls va enviar? Doncs no, 
perquè com encara no és una contractació feacent no s’hi ha afegit, però no vol dir que 
no estigui contemplat com a despesa.  

De l’IBI. Vostè planteja que com no hi ha coeficient cadastral hauríem de fer algo i 
després fer un altre per reajustar. Dos plens per fer el que farem en un. No hi veiem 
necessitat. Quan arribi, quan publiquin el tipus de revisió cadastral ens donaran un 
període de temps per fer-ho i ho farem.  

Ja hem comentat, ja ho havia citat a la meva exposició prèvia que hi havia 214.000€ de 
la despesa corrent que superen, que si no tinguéssim quests ingressos addicionals 
s’hauran de retallar? Si. Suposen un 4,69% que tampoc serà proporcional a totes les 
regidories. Tinc dades però les hi vull donar perquè que m’haig de comprometre amb 
una aplicació en particular farem una reducció X? En funció de les necessitats que veiem 
potser una partida serà una mica més la reducció i a una altra una mica menys. Tenim 
el crèdit i entenc que tot el dret a poder modelar això i anar informant, però no amb 
anterioritat de comprometre’s perquè això no deixa de ser una previsió. I bé, podríem 
allargar-ho molt però ja ho deixem aquí, oi?  

NO VA EL MICRO 

 

Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT): 

Aquest si. 

 

Alcaldessa Rosa Pou Baró (ERC-AM): 

D’acord, doncs si els hi sembla jo no sé si els meus companys han de dir alguna altra 
cosa, sinó, ja passaríem a que el Sr. Arnó per al·lusions acabi. Si que li demanaré que 
sigui més breu que a l’altra intervenció i ja passaríem a votar, si els sembla.   

NO S’ESCOLTA  

 

Alcaldessa Rosa Pou Baró (ERC-AM): 

Doncs si els sembla passarem a votar, per molt que ja una mica hem manifestat. 

 

Regidor Joquim Arnó Porras (PDeCAT): 
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Ai! Ara m’he perdut tota la intervenció, no he apretat... si vol ho torno a repetir. 

 

Alcaldessa Rosa Pou Baró (ERC-AM): 

No, no.  

 

Regidor Joquim Arnó Porras (PDeCAT): 

Votarem en contra 

 

VOTACIÓ: 

Alcaldessa Rosa Pou Baró (ERC-AM): 

Queda aprovat per 6 vots a favor i 5 en contra.   

 

 

I no havent més assumptes per a tractar i acomplint l’objecte de l’acte, l’Alcaldessa Rosa 
Pou Baró, dóna per finalitzada la sessió quan són les 21:10 hores de la qual com a 
Secretària en dono fe. 

 

 

Caldes d’Estrac a 5 de juny de 2017 

 

 
L’Alcaldessa- Presidenta 
 
 
Rosa Pou Baró 

En prenc coneixement 
 
La Secretaria Interventora 
Mª de las Mercedes Gobartt Vázquez 

 
 

DILIGÈNCIA 

Diligència per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada per unanimitat al Ple 
Ordinari número 8 de data 29 d’octubre de 2018. 

  

 

 
 
 
 

En prenc coneixement 
La Secretaria Interventora 
Mª de las Mercedes Gobartt Vázquez 
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