Ajuntament de

Caldes d'Estrac

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA nº 2 DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE CALDES D’ESTRAC

Identificació de la sessió
Núm.: 2
Caràcter: Ordinari
Data: 29 de gener de 2018
Inici: 20:02 h
Final: 21:05 h
Lloc: Sala cultural de la Casa Consistorial de Caldes d’Estrac

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)
Joaquim Arnó (PDeCAT)
Elisabet Segura Gubern (PDeCAT)
Josep Mª Casal Lacostena
Martí Daban Canaleta

ABSENT-

Secretària Interventora:

Número : 2018-0003 Data : 25/07/2018

Assistents:

ACTA DEL PLENO

Maria de las Mercedes Gobartt Vázquez

ORDRE DEL DIA
PART RESOLUTIVA

I-

1.

Aprovació de les actes de la sessions anteriors
Acta 24.10.2017 Ple Extraordinari i Urgent nº 9
Acta 30.10.2017 Ple Ordinari nº 8
Acta 22.11.2017 Ple Extraordinari sorteig meses nº 11

Dictàmens
2. Alcaldia
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Rosa Pou Baró (2 de 2)
Alcaldessa
Data Signatura: 25/07/2018
HASH: 44612c548422d9a2e31a10a6a7d91d39

Maria de las Mercedes Gobartt Vázquez (1 de 2)
Secretària-Interventora
Data Signatura: 25/07/2018
HASH: 963c3db80357be54b5b8a88d1ff4dc7e

CELEBRADA EL 29 de gener de 2018

Ajuntament de

Caldes d'Estrac

Renúncia del Regidor Martí Daban Canaleta
3. Hisenda – Promoció Econòmica – Comerç - Turisme
3.1 Aprovació definitiva del pressupost municipal 2018
4. Acció Social – Atenció a les Persones – Ocupació
Res a tractar
5. Serveis Urbans – Via Pública - Govern Local - Salut
Res a tractar

I- PART RESOLUTIVA
1. Aprovació de les actes de la sessions anteriors
Acta 24.10.2017 Ple Extraordinari i Urgent nº 9
Acta 30.10.2017 Ple Ordinari nº 8
Acta 22.11.2017 Ple Extraordinari sorteig meses nº 11
INTERVENCIONS:

ACTA DEL PLENO

6.1 Precs i Preguntes.

Número : 2018-0003 Data : 25/07/2018

II- PART DE CONTROL

Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT):
Jo demanaria una alteració de l’ordre del dia ja que la renúncia d’un regidor, normalment, sempre ho
posem a l’últim de l’ordre del dia perquè pugui assistir-hi, doncs, demanaria l’alteració.
Alcaldessa Rosa Pou Baró (ERC-AM):
Per mi no hi ha cap problema.
La Secretària:
Només és precs i preguntes que es perdria, no? Precs i preguntes seria l’últim punt? Precs i preguntes
després?
Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT):
Normalment quan un regidor renúncia s’està fins al final assegut a taula
Alcaldessa Rosa Pou Baró (ERC-AM):
Val, perfecte
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Alcaldessa Rosa Pou Baró (ERC-AM):
Comencem si us sembla per l’acta del 24.10.2017 que era un ple extraordinari urgent que anava sobre
la moció per donar suspensió a l’autonomia. No sé si els diferents grups tenen alguna cosa a comentar.

Ajuntament de

Caldes d'Estrac

Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT):
Hi ha un criteri. I una altra cosa, no hem rebut les actes.
Alcaldessa Rosa Pou Baró (ERC-AM):
Si no han rebut les actes, ho vau reclamar?
Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT):
No
Alcaldessa Rosa Pou Baró (ERC-AM):
Doncs les deixem sobre la taula, evidentment. Si ningú les ha rebut.
La Secretària:
Les enviarem de totes maneres i les aneu llegint.

Alcaldessa Rosa Pou Baró (ERC-AM):
Els decrets si que els heu rebut bé?
Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT):
Si, els hem rebut. Fins al número 14, d’aquests anys.
Alcaldessa Rosa Pou Baró (ERC-AM):
Decrets ok, les actes no.
Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT):
Les juntes de govern normalment acompanyen els decrets.

ACTA DEL PLENO

Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT):
Normalment a la convocatòria ho comprovem. Després, normalment quan envieu els decrets, que els
hem rebut tots, també ens envieu les juntes de govern. No hem rebut cap. L’última que tenim és la del
2 d’octubre.

Número : 2018-0003 Data : 25/07/2018

Alcaldessa Rosa Pou Baró (ERC-AM):
Jo és que les miro directament des del servidor. Llavors no he vist.

Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT):
Inclòs.
Alcaldessa Rosa Pou Baró (ERC-AM):
2 d’octubre no, has dit....
Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT):
No, no, l’última junta.
Alcaldessa Rosa Pou Baró (ERC-AM):
Entesos. Ho deixem sobre la taula. Canviem l’ordre. Passarem aquest punt del regidor Marti Daban
cap al final i ens anem al punt 3 que ara serà el punt 2.
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La Secretària:
2 d’octubre inclòs o exclòs?

Ajuntament de

Caldes d'Estrac

ES PROPOSA:
PRIMER.- Aprovar definitivament la plantilla de personal i el Pressupost General
d'aquest Ajuntament per a l'exercici 2018, integrat pel Pressupost d'aquesta
Corporació i el de l'Entitat Pública Empresarial Local "CaldesXX"I , el resum dels quals
és el següent:
PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE CALDES D'ESTRAC
2018 ESTAT D'INGRESSOS

A) OPERACIONS CORRENTS
1.- Impostos directes .................................................. .................. 2.770.592,00
2.- Impostos indirectes ................................................................... 60.000,00
3.- Taxes i altres ingressos ........................................ .................. 924.950,00
4.- Transferències corrents .......................................................... 787.850,00
5.- Ingressos patrimonials ........................................................... ... 456.500,00
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Article 168 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per
Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
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Aprovació definitiva, si escau, del pressupost general d'aquest Ajuntament
per a l'exercici 2018
Havent-se confeccionat per aquesta Alcaldia Presidència el Pressupost General
d'aquest Ajuntament per a l'exercici 2018, l'Alcaldessa que subscriu, en compliment
del que disposa l'article 168.4 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l'article 18 del
Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, l'eleva al Ple de la Corporació.
El Consell d’Administració de l'Entitat Pública Empresarial Local "Caldes XXI" va
aprovar en data 15 de novembre de 2017 la previsió anual d'ingressos i despeses
pel 2018, que de conformitat amb l'art. 9é dels Estatuts s'eleven al Ple de
l'Ajuntament de Caldes d'Estrac, per a la seva aprovació.
Havent-se aprovat pel Ple extraordinari del passat 11 de desembre de 2017, l’aprovació
inicial del pressupost municipal per a l’exercici 2018.
Atès que s’ha fet exposició pública mitjançant publicació al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona del dia 18 de desembre del 2017.
Donat que s’han presentat al·legacions del grup municipal del PDeCAT a través del
document amb registre d’entrada general en aquest Ajuntament número 43 de data 10
de gener del 2018.
Atès l’informe de la Secretaria sobre les al·legacions presentades al pressupost del
2018 de data 15 de gener del 2018.
Legislació aplicable

ACTA DEL PLENO

2. Hisenda – Promoció Econòmica – Comerç - Turisme

Ajuntament de

Caldes d'Estrac

B) OPERACIONS DE CAPITAL

6.- Alienació d'inversions reals ....................................................180.000,00
7.- Transferències de capital ......................................................... 164.000,00
8.- Actius financers ...............................................................................

0,00

9.- Passius financers .............................................................................

0,00
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ACTA DEL PLENO

TOTAL ...........................................................................................5.343.892,00

ESTAT DE DESPESES
I- OPERACIONS CORRENTS
1.- Despeses de Personal ............................................................ 1.746.038,00
2.- Despeses corrents en béns i serveis .......................... ............. 1.959.859,00 3.Despeses financeres ................................................................

28.500,00

4.- Transferències corrents ............................................................

298.540,00

II- OPERACIONS DE CAPITAL

7.- Transferències de capital ...........................................................

0,00

8.- Actius financers ..........................................................................

0,00

TOTAL ............................................................................................. 5.343.892,00

PRESSUPOST CONSOLIDAT AJUNTAMENT- EPEL EXERCICI
2018

lmpostos directes
lmpostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
lngressos patrimonials
Alienació d'inversions reals
Transferències de capital
Actius financers
Passius financers
Total ingressos 2018

Ajuntament
Caldes XXI
2.770.592,00
60.000,00
924.950,00
62.000,00
787.850,00
456.500,00

Ajustos

986.950,00
787.850,00
62.000,00

394.500,00
180.000,00
164.000,00
0,00
0,00
0,00

62.000,00

5.343.892,00

180.000,00
164.000,00
0,00
0,00
5.343.892,00

62.000,00

Pla a de la Vila, sin - 08393 Caldes d'Estra c Tel.
93 791 00 05 - Fax 93 7910503
www.caldetes.cat

Consolidat
2.770.592,00
60.000,00
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l Ingressos

ACTA DEL PLENO

9.- Passius financers ................................................... .................... 587.398,00

Número : 2018-0003 Data : 25/07/2018

6.- Inversions reals .......................................................................... 723.557,00

Despeses
Despeses de personal
Despeses de béns corrents i
serveis

Ajuntament
Caldes XXI
1.746.038,00
1.959.859,00

Ajustos

Consolidat
1.746.038,00
1.959.859,00

32.844,00
Despeses financeres
Transferències

28.500,00
298.540,00

lnversions reals

723.557,00

32.844,00
28.500,00
298.540,00
723.557,00

0,00
0,00
587.398,00

Total despeses 2018

0,00
0,00
587.398,00

5.343.892,00 32.844,00

32.844,00

5.343.892,00

Segon.- Aprovar definitivament la plantilla de personal que compren tots els llocs de treball
reservats a funcionaris, personal laboral, segons el següent detall:
PLANTILLA PERSONAL 2018
PERSONAL AL SERVEI DE L'AJUNTAMENT DE CALDES D'ESTRAC
PERSONAL FUNCIONAR!
DENOMINACIO

Núm.
Places

Grup

Vacants

A Extingir

1

A1

o

o

Técnic Administració General
Arquitecte
2.2 Subescala Administrativa

1
1

A1
A1

o

o

Administratius/ives
2.3 Subescala Auxiliar
Administrativa

3

C1

3

Auxiliar Administrativa

7

C2

3
INTERINS-

1 HABILITACIO DE
CARÁCTER ESTATAL

Número : 2018-0003 Data : 25/07/2018

Transferències de capital
Actius financers
Passius financers

ACTA DEL PLENO

1.1 Subescala Secretarialntervenció

Subescala Secretari/ariaInterventor/a
2 ESCALA D'ADMINISTRACIO
GENERAL
2.1 Subescala Técnica

1

Plai;a de la Vila , sin - 08393 Caldes d'Estrac Tel.
93 791 00 05 - Fax 93 791 05 03
www.caldete s.cat
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1

1 VACANT
Técnic Auxiliar Biblioteca

1

C2

1 INTERI

1

A1/A2

1 INTERI

Técnic Activitat Lleure

1

A2

Técnic en Promoció Económica

1

A2

Auxiliar Técnic de Territori

1

C2

o
o
o

Inspector de Policia

1

A2

Caporal Policia

3. ESCALA
D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
3.2. Subescala Técnica
Técnic Administració Especial

3.3. Classe Tecnics de Grau
Mitja

3.2 Classe Policia Local

9

2
INTERINS
1 VACANT

Vigilant-Agent de mobilitat

2

C2

2
INTERINS

3

AP

2
INTERINS

Núm.
Places

Grup

Vacants

Administratius/ives

2

C1

2

Auxiliar Administrativa

4

C2

Psicóleg/a
Operari/a Neteja

1
2

A1
AP

Bidell/a

1

AP

Treballador/a Social

1

A2

Educador/a Social

1

A2

Treballador/a Familiar

1

C2

o
o
o
o
o
o
o

Operari/a Brigada

2

AP

2REFOR<;
ESTIU

Oficial 1ª - Cap Brigada
Oficial 1ª

1
2

C2
C2

o

Oficial 2na

2

AP

Técnic/a Mitja/a de Joventut i
Educació

1

A2

o
o

Técnic/a Mitja/a de Turisme

1

A2

1

3.3. Classe Personal D'Oficis
Operari/a Brigada

PERSONAL LABORAL
DENOMINACIO
A Extingir

1VACANT

Placa de la Vila, sin - 08393 Caldes d'Estrac Tel.
93 791 00 05 - Fax 93 791 05 03
www.caldete s.cat
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1

Agent Policia

ACTA DEL PLENO

o
o

Tercer.- Publicar al Butlletí Oficial de la província i al butlletí municipal el
present acord, de conformitat amb allò que disposa l'article 169 del Reial
Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l'article 20 del Reial decret 500/1990,
de 20 d'abril.
Quart.- Trametre el pressupost definitivament aprovat a les
administracions públiques corresponents.
Cinquè.- El present pressupost entrarà en vigor un cop publicat al BOPB.
INTERVENCIONS:

Número : 2018-0003 Data : 25/07/2018

Regidor Oscar Baró Clariana (ERC-AM):
Bon vespre. Efectivament vam fer l’aprovació provisional del pressupost en el ple del
11 de desembre de l’any passat i donat que hi ha hagut al·legacions per part del grup
municipal del PDeCAT per part de secretaria i intervenció s’ha elaborat un informe amb
algunes respostes i també amb totes les al·legacions i van estar debatudes en comissió
informativa el passat dilluns.
Com que, de fet, és això. Hem parlat de temes, inclús una mica, que estan fora de lo
estrictament necessari com al·legacions perquè està taxat el que es pot demanar i
inclús s’han demanat dictàmens que s’han proporcionat i demés.
Vam debatre-ho tot el passat dilluns. Voldria preguntar si voleu que anem amb alguna
al·legació en particular o la repassem una a una, no tinc inconvenient. Si hi ha algunes
que estan clares i ja no cal passar per sobre i pensar-hi un altre cop. No tinc
inconvenient.

ACTA DEL PLENO

Alcaldessa Rosa Pou Baró (ERC-AM):
Quan vam tractar el pressupost ja vam fer el debat corresponent. En el ple d’avui es
tracta de debatre les al·legacions o si necessiten alguna explicació addicional. Li passo
la paraula al regidor.

Regidor Oscar Baró Clariana (ERC-AM):
A partir d’allà podem rebatre-ho.
Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT):
Arran de la comissió informativa i tot i la insistència de que no es trobava la
documentació que feia referència al patrimoni públic de sòl i habitatge, vaig recuperar
l’acte corresponen a l’any 2008 amb tota la documentació d’aquell ple i te la vaig
reenviar. Deixant clar que el terreny el qual aquí es pretén vendre per aplicar-ho en
asfaltar carrers, insisteixo, no es pot realitzar perquè aquest terreny ja forma part del
patrimoni públic de sòl i habitatge amb la documentació acreditativa.
Per altre banda, tot i que es va fer un pressupost, ara que anem a fer l’aprovació
definitiva, es segueix i no s’ha rectificat com nosaltres creiem que s’hauria de rectificar
com pot ser les aportacions a les subvencions de Diputació. Es a dir, les subvencions
de Diputació que estaven previstes, 3 subvencions, una al pla complementari de xarxa
de Diputació, que l’alcaldessa ja ens ha explicat que hi ha aquí destinat a l’escola a la
tercera fase, però en canvi hi ha dues subvencions addicionals com són: la previsió de
50.000€ per arranjaments en la instal·lació del poliesportiu i 9.000€ per obra de l’escola
bressol quan en el decret número 576 de 12 de desembre la petició que es realitza a
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Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT):
En tot cas, si us sembla, esmento les apreciacions que seguim trobant.

la Diputació és que les actuacions en l’equipament esportiu seran només de 36.000€.
Crec jo que s’hauria de rectificar en el pressupost ja que se sap perfectament que
només s’han demanat 36, provinents i per tant finançats per Diputació de Barcelona i
el de l’escola bressol s’han demanat 10 en comptes de 9. Penso que són elements que
podrien rectificar-se o haurien de rectificar-se.
Hem comprovat els costos de personal tot i que se’ns va dir que hi havia una sèrie de
places previstes que estaven
Regidor Oscar Baró Clariana (ERC-AM):
Perdoni, li sembla que anem punt per punt?

Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT):
Vas amb un document revisat per la Diputació de Barcelona al 2016. Tots sabem i
vostès ho han dit que aquesta documentació del 2008 no la trobaven perquè se’ls hi
havia quedat encriptada. Correcte? Per tant quan se li entrega a la Diputació de
Barcelona perquè elabori aquest patrimoni, aquest llistat de patrimoni, és obvi que no

10
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Regidor Oscar Baró Clariana (ERC-AM):
Potser, em sembla, així anem matant. Perfecte. Si em permet donem resposta als dos
punt que ja ha citat i després ja passem al següent.
Començaríem pel tema del patrimoni, dels dos terrenys que, dos terreny no, un terreny
és el que hem posat, que preveiem vendre i hem afegit al pressupost com a venda de
patrimoni de bens patrimonials. Com a l’informe que secretaria ha fet, entem que són
béns patrimonials i no estan en el patrimoni públic de sòl i habitatge.
Si que és cert que hi ha una documentació d’un ple del 2008 que ha portat vostè que
també manca dir que no està completa perquè falten els annexos on vindria la relació
dels suposats sòls, terrenys que estan acordant en aquell ple, però en qualsevol cas,
nosaltres ens hem basat en l’inventari que va realitzar la Diputació en el 2016 a petició
nostre perquè no hi havia inventari a l’ajuntament. Per tant el va realitzar. En aquest
inventari fet per la Diputació aquests terrenys venen com a béns patrimonials, en cap
cas dins del patrimoni públic de sòl i habitatge que diu. Ens hem basat en aquest. Està
avalat per la Diputació i tenim informes de secretaria anteriors que anaven en aquest
sentit.
També en el 2015 o 14 recordarà que vostè va afegir no un, sinó dos terrenys en el
pressupost d’aquells anys i amb el mateix criteri, pensant vostè en aquell moment que
eren béns patrimonials. Em remeto en el pressupost del 2015 on diu en el punt F pàgina
12 alineacions d’inversions reals i diu: en el moment que el que cal es atendre als
ciutadans i les seves necessitats és quan cal utilitzar el patrimoni públic en reserva pels
seus, és per això que es preveuen subhastar les dues parcel·les del carrer Mossèn
Jacint Verdaguer i aplicar-los a inversions varies, necessàries per mantenir els serveis
en condicions. Un valor de sortida de 494.000€, realment són 394 però aquí diu 494.
Vostè ho dedicava a inversions varies com era l’asfalt del camí nou o el passeig dels
Anglesos, enllumenat públic, vull dir, que no fem res que vostè no hagi fet en anteriors
anys.
Entenen el mateix i nosaltres, a més a més, ho tenim avalat per l’inventari fet per la
Diputació. Aquesta documentació que ha portat del ple del 2008, com li deia, no és
completa i tampoc pot concloure que s’hagi fet malament, sinó també s’hagués fet
malament al 2008 i no s’hagués arreglat mai.
Per tant, amb aquests antecedents nosaltres mantenim la seva inclusió i entenem que
ho fem bé.
Si vol debatre algo en aquest punt li passo la paraula perquè si passo al següent i
tornem. Anem tancant punt a punt.

ACTA DEL PLENO

Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT):
Com li vagi millor.

Alcaldessa Rosa Pou Baró (ERC-AM):
Ells. Jo els que els hi deia és que pel que hem vist a la documentació que ens va enviar
és que vostès van fer aquesta proposta d’inscriure aquests terrenys però no hem trobat
que estés el procés fet després. No hem trobat el procés ni que estés ja inscrit. Era
una proposta. No hi ha el tràmit posterior.
Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT):
Jo no sé si hi ha el tràmit posterior.

Número : 2018-0003 Data : 25/07/2018

Regidor Oscar Baró Clariana (ERC-AM):
En el 14 venien també els 394.000€, concretament eren per enllumenat públic, camí
nou 40.000€, era el mateix.
Estem d’acord que potser finalment no es van destinar aquí, bé, tampoc nosaltres
finalment ja es veurà. Vostè els va incloure de la mateix manera que nosaltres d’això.
Això no deixa de ser una proposta.

ACTA DEL PLENO

se li entrega la del 2008 perquè devia estar encriptada. Correcte?
Si vist que existeix aquesta documentació i la Diputació no la va poder fer servir, si
l’hagués tingut al seu abast estic segur que l’hagués fet servir i l’hagués esposat en
aquí.
A partir d’aquí el que vostè ha descrit sobre els 394.000€ és correcte. La nostra intenció
era disposar aquests recursos per actual al Mercè Torres. És obvi que als fets ens
remetem. Aquest diners mai han sigut usats per fer aquestes obres que vostè diu tot i
que estiguessin proposades. Perquè? Perquè el camí nou, el carrer Mercè vam fer-ho
amb una subvenció especifica, el camí nou el vam fer també amb un subvenció i
recursos propis, el passeig dels Anglesos amb un subvenció que després vostès van
renunciar, etc, etc.
Totes les obres a les que vostè s’ha referit les vam realitzar buscant recursos
complementaris. Un altre cosa és que els posessin allà per poder disposar de líquid
per poder actual al Mercè Torres. Si que és cert que el Mercè Torres, tant la fundació
on havien d’anar els habitatges socials, el casal de la gent gran i algun altre equipament
social, els estudis van vindre més tard de l’esperat.
Per tant ja no es van incloure al pressupost del 2015 fins que no tinguessin l’estudi
correctament realitzat perquè sinó ho haguessin tornat a posar en el pressupost del
2015, ho vam posar al 14 i no en el 15.

Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT):
Normalment no llenço res. A partir d’aquí, si jo els hi remeto una documentació, home,
la seva obligació seria buscar l’expedient corresponent. Al ser en paper no crec que
estigui encriptat. L’expedient ha d’estar a l’ajuntament, hi ha un acord plenari.
Regidor Oscar Baró Clariana (ERC-AM):
En primer lloc, com li deia, en aquesta documentació que ens ha passat no venen els
annexes. Al tràmit no hem trobat cap mostra de l’execució, s’ha quedat en aquell tràmit
aprovat en un ple però després no hi ha res.
Alcaldessa Rosa Pou Baró (ERC-AM):
Perdoni regidor, si vostè ho tenia tant clar des del 2008, li pregunto, perquè al 2014 i al
2015 va donar el mateix tractament que ara està debatent.
Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT):
En absolut. No és el mateix tractament.
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Alcaldessa Rosa Pou Baró (ERC-AM):
Vostè té molta documentació a casa. Per tant a lo millor també té aquest tràmit.

Alcaldessa Rosa Pou Baró (ERC-AM):
A les equipacions que vostè anaven destinades era asfaltar carrers, enllumenat, que
són d’interès pel benestar del ciutadà.
Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT):
No ho vaig fer servir per això.
Alcaldessa Rosa Pou Baró (ERC-AM):
No ho va fer servir perquè no ho va pas vendre.
Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT):
Ni tenia intenció de vendre`l.
Alcaldessa Rosa Pou Baró (ERC-AM):
Llavors vostè m’està dient que en un pressupost..... ja ho hem dit tot.

Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT):
Jo puc al·legar el que cregui més oportú, amb dades i documentació del 2008.
Alcaldessa Rosa Pou Baró (ERC-AM):
Jo deixaria aquest tema per acabat. No ens portarà en lloc.
Regidor Oscar Baró Clariana (ERC-AM):
Nosaltres tenim l’aval de la secretaria i intervenció. La nostra manera de procedir és
correcte.

Número : 2018-0003 Data : 25/07/2018

Alcaldessa Rosa Pou Baró (ERC-AM):
Si, però vostè no pot al·legar sobre una cosa que ha fet igual. Que tots som grandets.

ACTA DEL PLENO

Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT):
Estem rebatent el seu pressupost del 2018. No del 14, el del 14 els seus companys ja
van tindre l’oportunitat de rebatre’l. Estem parlant de les al·legacions realitzades al
pressupost del 2018.

Sra. Secretària.
Sr. Arnó, jo el que he fet amb la documentació que m’ha aportat, també li demanaria si
té més actes de ple d’aquest any perquè nosaltres no tenim res i ens aniran bé. Al ple
s’inicia el procediment, però en posterioritat i vostè ho sap, aquest inventari hi ha uns
annexos, s’han d’escriure els béns, ha de ser un inventari específic de l’annex del
patrimoni i això es publica.
Tot aquest tràmit s’ha de posar a exposició pública i s’ha d’aprovar definitivament al
plenari.
Tot aquest tràmit nosaltres no l’hem trobat al 2008. Que trobo jo, el posterior.
Trobo un expedient posterior que és el del 2016 que si aquest patrimoni estigués
constituït al 2008 es reflexaria perquè la secretaria no té cap interès en descuidar-se
d’un tema d’aquesta rellevància.
Jo parteixo de l’expedient que tinc a les mans, no he pogut fer res més. Aquest
expedient, 1682/2016 no contempla aquest patrimoni específic de sòl i habitatge. Jo
no puc informar més enllà d’aquest expedient en el qual hi ha un inventari, en el qual
s’han fet els tràmits legals i en el qual no s’especifica el tema de que existeixi un
patrimoni específic de sòl i habitatge. Fins aquí.
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Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT):
Jo no tinc tot l’expedient Sra. Secretària. L’expedient, jo li enviat l’esbós de la comissió
informativa, perquè l’expedient és obvi que no el necessitava.

Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT):
El que està clar és que vostè admet la inexistència d’aquesta documentació del 2008
perquè està encriptada, no la troben, es correcta?
Sra. Secretària
Jo el que dic és que si existís estaria recollit en aquest acta posterior del 2016.
Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT):
La documentació que recull aquest acta del 2016 es basa en la documentació
proporcionada per l’ajuntament de Caldes a l’empresa, correcta?
Sra. Secretària
Si

Sra. Secretària
Jo li estic dient com hagués funcionat jo com a secretària. Si en un termini
d’al·legacions no me les haguessin fetes no podrien
Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT):
Jo li estic preguntant que si quan li entrega la documentació, que és obvi que s’entrega
tota perquè no té cap interès de que no surti, si hagués entregat tota l’existent i resulta
que m’està reconeixen que la documentació del 2008 esta encriptada i no la troba, és
evident que no l’ha pogut entregar.
Sra. Secretària
El que passa que el que m’ha donat del 2008, no està tot el procés, és el que li volia
dir.
Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT):
Però el que li he donat no l’ha trobat
Sra. Secretària
Que no.
Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT):
Si no el va trobar vol dir que no se’ls va poder donar. O vostè o la seva successora a
l’empresa que va fer l’estudi. Per tant aquest estudi, quan surt documentació anterior
vol dir que podria ser que estigues incomplert.
Sra. Secretària
Jo el que dic és que amb el que tinc, més enllà del que he vist que és l’acord inicial del
ple, no hi ha documents posteriors.
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Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT):
No li estic preguntant això. Li estic preguntant

ACTA DEL PLENO

Sra. Secretària
També va a l’ajuntament per fer al·legacions. Si vostè era coneixedor

Número : 2018-0003 Data : 25/07/2018

Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT):
Si l’ajuntament de Caldes al 2015 o 2016, quan li fa arribar la documentació que queda
plasmada en aquest recull, li faltes algun document, és obvi que no li hagués pogut
entregar

Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT):
Jo el que li estic dient que és obvi que quan entrega tota aquesta documentació, falten,
no queda recollida.
Sra. Secretària
Pot faltar o no faltar.
Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT):
Aquí vaig.

Regidor Oscar Baró Clariana (ERC-AM):
Si. No hi ha cap inconvenient.
Quan es va fer la previsió va ser bastant abans de la sol·licitud final que s’ha fet
recentment. Si allarguem tant el procés amb al·legacions és clar que al final diem
números que van desquadrant. Però al final és això, és una orientació del que valdrà i
després es va ajustant amb la documentació i s’avala.
Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT):
Estem a una aprovació definitiva.
Regidor Oscar Baró Clariana (ERC-AM):
No ho canviarem per ajustar una cosa que no és necessària. Quan hi hagi la
confirmació de la subvenció del total que ens concedeixen s’ajustarà amb aquest i no
amb peticions ni ajustos.
Aquesta petició també la podem canviar, demà li puc canviar la sol·licitud, de les que
estem en plaç, hi ha varies maneres d’ajustar i solucionar la situació. Per tant aquest
punt també ho donarien clos. Podem procedir al següent
Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT):
Entenem, doncs, que els números no són els que s’han demanat.
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Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT):
Està d’acord amb mi que els números no quadren en el que està pressupostat i el que
s’ha demanat.
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Regidor Oscar Baró Clariana (ERC-AM):
Quant a les aportacions de la Diputació per les 3 de, línies de les inversions del 2018,
en concret que l’escola, els 36.000€ que diu que, s’ha cursat, recentment, l’aparició de
la subvenció, que estaven previstos i figuren previstos 50.000€ al pressupost i la
mateixa aplicació es farà per l’escola bressol, que l’ajuda és de 10.000€ la que hem,
finalment, demanat i al pressupost figuren 9.000€.
Bé, comentar que aquestes inversions no caldria ni que figuressin. Les podríem
incorporar en qualsevol moment durant l’any, en el moment que es facin efectius els
ingressos de la Diputació.
Realment, són obres finalistes i es faran si o si vingui aquesta subvenció de la
Diputació. Es faran amb l’import que finalment ens concedeixin. La petició ni confirma
el que realment ens concediran.
Quan entrin és farà per aquest import i es regularitzarà la situació. Com he dit no calia
haver-los posat perquè es podrien incorporar en qualsevol moment. No veig el
problema de tenir-los amb aquests imports.

ACTA DEL PLENO

Alcaldessa Rosa Pou Baró (ERC-AM):
Si us sembla, passarem al següent punt perquè estem en un..... veiem això que hem
dit, si estés tant convençut i aquest procés s’hagués acabat dubto molt que al 2014 i
15 s’haguessin posat en el mateix sentit que ara. Passem al següent punt Sr. regidor.

Secretaria
Són els mateixos, el tema són que aquesta gent són una funció que no es podia haver
aprovat mai perquè hi ha policies locals, si hi ha policies locals no pot haver els vigilants
que tenien.
Aquestes places s’han reconduït a agents cívics o agents de mobilitat, és igual, és el
mateix. Vigilants/agents de mobilitat.
Si vam posar agents cívics a aprovació inicial, ara esmenarem hauria de posar agents
de mobilitat.
Vam dir a la comissió informativa que no havien rebut la modificació.
Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT):
En el plenari, la documentació que es va portar per portar al plenari va ser
vigilants/agents cívics. Crec que agents cívics són els que es contracten a l’estiu.
Secretaria
A l’estiu són tots.
Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT):
Els agents cívics són per explicar com s’han de fer els reciclatges i tot aquest tipus de
coses. Jo entenc que han de ser agents de mobilitat.
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Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT):
Quina proposta seria?
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Regidor Oscar Baró Clariana (ERC-AM):
Ho vam compartir a la comissió informativa que estem d’acord amb lo que hagi de ser
finalment, doncs si la secretària i interventora ja ens donarà la millor manera de
regularitzar la situació i que quedi, si hi ha aquesta divergència d’informacions entre la
plenària i, entenem que avui no cal fer-ho aquí, ho podem esmenar o subsanar amb
un altre gestió.

ACTA DEL PLENO

En quan als costos de personal hem de dir que no quadren amb la realitat ni amb la
plantilla prevista.
No tenen pressupostat l’arquitecte municipal, ni la tècnica de turisme ni els reforços de
brigada que si que en canvi estan a la plantilla.
Tots llocs de treball, actualment ocupats i pressupostats no estan a la plantilla de
personal.
Ha pressupostat dos reforços d’estiu a la policia però no els ha inclòs a la plantilla de
personal i per tant no es podran contractar a no ser que modifiquin la plantilla.
Una bona oportunitat seria modificar-la avui.
Han aprovat dos agents cívics en comptes de dos agents de mobilitat.
Finalment, després de la comissió informativa m’he imprès la documentació definitiva
que se’ns va enviar i, certament, a la plantilla de personal se’ns va fer arribar i lo que
vam aprovar en el plenari, era agent cívics i en canvi lo que s’ha aprovat són els de
mobilitat.
Per tant, entenc, com es pot haver aprovat una tipologia, una plantilla que no és la que
vam aprovar en el plenari.
No faré de cavall de batalla però si que m’agradaria que hi hagués el tràmit pertinent
perquè es pogués rectificar això.
Si és de mobilitat fem un acord específic de modificació de plantilla i canviem els que
vam aprovar al darrer ple o fer una esmena avui perquè sigui rectificat o, realment, es
canviï l’aprovació que en comptes d’agent de mobilitat siguin agents cívics.

Secretaria
Es que és així.
Regidor Oscar Baró Clariana (ERC-AM):
És el nom final
Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT):
El que vam aprovar al plenari van ser agents cívics
Secretaria
Entre l’inicial i la definitiva potser aquest nom s’ha aïllat, però són agents de mobilitat.
Són la mateixa idea de càrrec
Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT):
Però ha dit que avui faríem una esmena.

Secretaria
Va ser un error de transcripció. Farem constar l’esmena.
Alcaldessa Rosa Pou Baró (ERC-AM):
De fet es tal com ja consta avui.
Regidor Oscar Baró Clariana (ERC-AM):
A la primera documentació venia diferent.
D’acord. Hi ha varies coses que ja les havien tractat, si em permet li llegeixo la resolució
que se li va passar per part de secretaria i intervenció sobre aquest punt, sobre aquesta
al·legació.
La resposta, textualment, diu: les modificacions introduïdes a la plantilla són exercici
de facultat d’organització i direcció que correspon a l’equip de govern, si bé es va pactar
prèviament l’aprovació inicial del pressupost amb el representant dels funcionaris i amb
la representant dels treballadors laborals, per tant s’ha complert amb el procediment
establert.
Ha citat varies anomalies de les quals aquí ja s’han donat resposta, les places d’auxiliar
d’emissora a auxiliar d’activitats de lleure i cap de comunicació no han estat incloses i
no figuren a la plantilla de l’exercici anterior. Per tant aquest punt quedaria resol.
Després diu: reiterem en aquest punt el segon informe d’intervenció que ja s’havia
lliurat prèviament que senyalava la modificació rellevant és el tema de l’arquitecte
municipal. Aquí si que si vol li aprofundim, però bàsicament la resposta és aquesta, diu:
tal com es va explicar en la comissió informativa aquesta modificació està en línia
apuntada per l’informe a la Diputació de Barcelona referint a la plantilla del 2015.
Bàsicament és que l’arquitecte municipal no pot estar en capítol 2 i ha d’estar en capítol
1. Té unes atribucions que ha de ser i la recomanació de la Diputació el va incloure.
Aleshores, tot i que no compleix el límit del 50% de la taxa de reposició, perquè hem
tingut una jubilació, tindrem, en breu, està prevista. Queda justificat introduir una nova
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Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT):
Com que està aprovat, òbviament, com s’ha de fer l’aprovació inicial, per no tornar a
començar de nou, doncs l’esmena d’agents de mobilitat.

ACTA DEL PLENO

Regidor Oscar Baró Clariana (ERC-AM):
Em sembla molt bé.

Número : 2018-0003 Data : 25/07/2018

Secretaria
Amb el nom d’agents de mobilitat. L’esmena per no tenir després problemes de
pressupost.

plaça que és per l’arquitecte municipal, doncs acollint-nos a una excepció que està
prevista que diu que no es procedirà a la contractació de personal temporal ni el
nomenament de personal estatutari temporal ni el funcionari interí, llevat dels casos
excepcionals i per cobrir les necessitats urgents i inajornables.
Bé, hem seguit les recomanacions tant de la Diputació com de secretaria per subsanar
una situació que estava malament anys anteriors que és tenir un arquitecte en capítol
2 fent unes funcions que no podia fer-ho això.
La solució no és l’optima perquè nomes podem complir el 50% i no complim la taxa de
preposició totalment? D’acord, però entenem que és molt més bo aquesta situació que
no la que tenim fins ara. Aleshores, això en quant arquitecte municipal. No sé.

Regidor Oscar Baró Clariana (ERC-AM):
Si que està pressupostat l’arquitecte municipal.
Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT):
Orgànica 12: l’arquitecte municipal és un A1, segons estableix la plantilla. correcte? Jo
no veig pressupost de cap A1.
Regidor Oscar Baró Clariana (ERC-AM):
Està inclòs. Li va confirmar el tresorer, deixi’m buscar, això també no és tant immediat
per donar-li, això haig de buscar i anem al detall.
Jo li confirmo que està inclòs i el tresorer li va dir el mateix. Li puc dir exactament els
dos programes. Si vol ara ho deixem sobre la taula i li passo després. A mi em costa
tres minuts, no sé si els tenim.
Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT):
De A1 a l’ajuntament hi ha 3 en aquests moments, o 4. El Páez, que és el tresorer, la
secretària interventora aquí present i el TAC, tres, correcte?
Als pressupostos del A1 els tenim a les orgàniques 10 i 11. L’arquitecte municipal, pel
que ens marca a la plantilla és un A1, correcte? Hauríem de tindre en el pressupost
d’orgànica 12, per tant urbanisme i habitatge o en qualsevol altre l’assignació d’un A1.
No hi és. He comprovat les complementaries, les de destí i les bàsiques retributives i
tampoc hi ha ni l’arquitecte municipal, ni la tècnica de turisme ni els dos reforços de
brigada en cas de que els volguessin contractar. Potser no hi ha mancances i no són
necessaris.
Regidor Oscar Baró Clariana (ERC-AM):
Vaig a veure si li trobo. Aquí el tenim. Estaria afegit en retribucions bàsiques grup C2,
el 1215012004. Aquí està inclòs.

17

Codi Validació: 4TERHS7X2EPA694Z79EEX5TZK | Verificació: http://caldetes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 17 de 27

Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT):
Jo la intervenció l’he tocat, no en el procediment, cadascú com a equip de govern és
lliure de fer amb la plantilla les necessitats que cregui convenient. El que si és que no
està pressupostat l’arquitecte municipal.

ACTA DEL PLENO

Regidor Oscar Baró Clariana (ERC-AM):
Jo li estic recordant de totes les coses que denunciaven. Després és el tema del reforç
d’estiu, els dos policies de reforç d’estiu tampoc estan inclosos perquè són temporals i
hi ha una solució que és fer-ho per programa, ja hem parlat de la situació exacta que
havien desaparegut d’una forma que tampoc no.... però bé, no hi ha cap mena
d’inconvenient i ho farem com està procedimentat per fer-ho com li deia. Si vol recordar
algun, si m’he deixat en el tinter alguna de les explicacions.

Número : 2018-0003 Data : 25/07/2018

Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT):
jo no li estic discutint això.

Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT):
1215012004 retribucions bàsiques grup C2.
Regidor Oscar Baró Clariana (ERC-AM):
Està inclòs, vostè té una totalitat, una suma, el desglossament el té
Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT):
Grup C2, si m’indica probablement estaré més tranquil. No el veig
Regidor Oscar Baró Clariana (ERC-AM):
Li passarem el desglossament. El tresorer li va confirmar que estava però no hi ha
problema, li proporcionarem tota la informació i el desglossament que vulgui
Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT):
També trobem a faltar la tècnica de turisme que hauria d’estar inclosa en l’orgànica 14

Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT):
A l’import em refereixo
Regidor Oscar Baró Clariana (ERC-AM):
L’import està. El cost, exactament, està des de juny a l’agenda. Està inclòs. Ja li
donarem exactament on està. Si està a l’incorrecte farem una modificació de crèdit i la
posarem en el correcta. Lo important és que hi és
Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT):
Finalment, deixem ja el personal, tot i l’informe de secretaria i intervenció segueix sense
verificar ni certificar els ingressos previstos. Només un parell d’incongruències. Segons
l’informe Faura i Cases al que em referiré després el cànon de la nova construcció de
l’hotel Colom podria ser de 90.000€. Es pressuposta 100.000. Però és que, ja li vaig
comentar, seguim pressupostant la concessió actual amb la concessió antiga.
Regidor Oscar Baró Clariana (ERC-AM):
No, li recordo, una cosa és el cànon inicial que són aquest 100.000€ pressupostats i
l’altre és el cànon anual que hem comptat la totalitat de la concessió actual. Que
després serà un percentatge de l’antic i un altre del nou? Però hem posat el total de
l’anual i potser haurà un impàs que no hi haurà... bueno...
Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT):
I en què ens basem en posar 100.000 i no posar un altre import?
Regidor Oscar Baró Clariana (ERC-AM):
No té un informe. Hi ha un 10% de desviació, hi ha criteris diferents, tampoc es té la
veritat absoluta, són previsions, per tant la nostra previsió són 100.000
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Regidor Oscar Baró Clariana (ERC-AM):
No. Aquest any si, però estem, treballarem en breu per recuperar-la un altre cop i tenir
la plaça en capítol 1 que és com havia d’haver estat des d’un inici. Aviat farem la licitació
per aquesta, aquest lloc de treball, aquesta posició. Si cal i hem de fer una modificació
de crèdit, sinó està a la partida que ha d’estar hi ha d’estar

ACTA DEL PLENO

Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT):
Si ho tenen en capítol 2 vol dir que quedarà vacant la plantilla

Número : 2018-0003 Data : 25/07/2018

Regidor Oscar Baró Clariana (ERC-AM):
No, no. La tècnica de turisme està en capítol 2, en exclusiva

Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT):
Respecte aquest informe al que fa referència de Fabra i Cases, que se’ns ha fet arribat
després de casi un any després d’haver-lo demanat, jo entenc que deu ser una broma
aquest informe.
És a dir, un document que l’hem pagat de setze pàgines, a raó de 1.000€ per pàgina,
en que vam demanar-ho pel compte general del 2016. Un document que s’ha pagat,
que es va acceptar pagar-ho, ens ho envien, diuen: és un esborrany que ja no tenim
tota la feina feta, jo no he vist mai que una administració pagui alguna cosa que no
estigui acabada, que posi esborrany, que no té data, no està signat per ningú, per cap
tècnic, només hi ha el segell de Fabra i Cases.
Jo, escolti’m, o només ens heu donat l’aperitiu o demanem i exigim la totalitat de
l’informe
Alcaldessa Rosa Pou Baró (ERC-AM):
Vostès no van venir a buscar l’informe que vam deixar, l’original?

Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT):
Sinó ho deixem pels precs i preguntes
Alcaldessa Rosa Pou Baró (ERC-AM):
Si vol li explico. Ja li vaig explicar l’altre dia.
Primer, l’informe no són aquestes pàgines, és un informe més extens. Nosaltres vam
deixar tot l’informe.
Van dir que potser se’ls enviés via telemàtica o que vinguessin i fessin les copies per
tenir-ho tot.
És un informe més extens. Ja li vaig explicar que és un informe que no estava tancat
perquè és un informe viu fins que surti la concessió.

ACTA DEL PLENO

Regidor Oscar Baró Clariana (ERC-AM):
En qualsevol cas no és part del debat d’avui

Número : 2018-0003 Data : 25/07/2018

Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT):
Ens van donar això. Setze pàgines, sense signar, que posa que és un esborrany.

Alcaldessa Rosa Pou Baró (ERC-AM):
Però està pagat perquè la feina està feta. La feina que ells incorporin ja no ens la
cobraran perquè està pagada. No sé si hi ha alguna cosa que se m’escapi, el regidor
si vol corregir.
Regidor Miquel González (PSC-CP):
Quan es tregui la revisió econòmica s’han de fitxar les variable últimes que hi ha, per
exemple el moviment de l’aigua del mar i tot això. Seran les últimes aportacions
econòmiques dins de la concessió i l’informe es tancarà sencer.
Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT):
Això ho podem entendre perfectament
Regidor Miquel González (PSC-CP):
El que hi ha aquí és un estudi directament econòmic. Amb el qual vam començar,
directament, només amb el balneari i després li vam demanar a l’empresa que havia
de ser un estudi amb bona part dels ingressos que entraven per l’hotel.
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Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT):
Això ho entenc perfectament

Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT):
Un informe pagat, que se’ns entregui un esborrany de 16 fulls.
Regidor Miquel González (PSC-CP):
Lo important no és el número de fulls, és el treball fet.
Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT):
Aquestes dades estan basades.....
Regidor Miquel González (PSC-CP):
Hi ha hagut un estudi econòmic del balneari, un estudi econòmic de l’hotel. No sé si té
16 fulles el definitiu o té 21. Si li han donat un esborrany, potser vaig enviar l’esborrany
en lloc d’un definitiu.
Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT):
Demà passarem a buscar el complert.

Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT):
Bàsicament seguim creient que hi ha una gran quantitat d’ingressos que no estan gens
garantits. En tot cas si haguessin alguns que es preveuen no executar, tant com diu
l’informe d’intervenció, voldríem saber a quines partides afecta i en quina quantia.
A l’informe d’al·legacions si que fa, a les altres en el fet de, diu: de los derechos que
prevean liquidar, quan preveiem coses que no executarem hauríem de dir: que nos
gustaría liquidar, perquè és clar, la previsió es basa en documentació que permeti fer
les previsions. No només depèn de com ens aixequem pel mati.
Entenem que aquest informe que li dona sortida a les al·legacions està complert en
part, incomplert en un altre molt important que és la garantia dels ingressos que aquí
es segueix mancant a realitzar.
Per tant el nostre vot serà desfavorable
Regidor Oscar Baró Clariana (ERC-AM):
Garanties no s’han de donar. Hi ha l’informe de secretaria i intervenció en el quals se
li fa menció especifica en aquest tema i diu: l’article (no es sent)...
En definitiva, això es tracta d’un pressupost, no han d’estar mai garantides els imports
perquè és un pressupost. Si cal ja li aclarirà la interventora perquè és el seu informe.
Són previsions, tenim dades i indicis reals per aquests imports però mai les garanties.
Mai en un pressupost es demanen garanties com a tal. En qualsevol cas és això, la
resposta de la interventora.
Donaria per conclòs totes les respostes a les seves al·legacions.
Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT):
Insisteixo, un pressupost ha de tindre la documentació necessària per poder preveure.
Les previsions es fan amb documentació, com a mínim, fiable.
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Regidor Oscar Baró Clariana (ERC-AM):
Crec que hem tocat tots els punts que tocava comentar, no sé si m’he deixat algo, sinó
passem al següent punt.
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Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT):
Vindrem dimecres a buscar-lo. Gràcies

ACTA DEL PLENO

Regidor Miquel González (PSC-CP):
Vine demà passat.

Regidor Oscar Baró Clariana (ERC-AM):
És un percepció política, el que predomina és la decisió i la postura de la interventora
que queda clara.
Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT):
Hi ha equips de govern que han aprovat els pressupostos amb informes contraris a
intervenció. El consell comarcal al any 87, l’equip de govern es va prometre amb
informe negatiu d’intervenció. No passa res.
Alcaldessa Rosa Pou Baró (ERC-AM):
Si els hi sembla, abans de votar, si acceptem o no el pressupost també haurem de
votar si acceptem aquesta esmena que era el canvi dels noms dels vigilants, agents
de mobilitat. Votem si acceptem l’esmena.
Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT):
Nosaltres acceptem l’esmena

Queda aprovat per 6 vots a favor (4 ERC + 2 PSC) i 5 en contra

3. Alcaldia
Donar compte de la renúncia presentada pel Regidor Martí Daban Canaleta del
grup polític municipal del PDeCAT. – exp. 35/2018
El Regidor de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, senyor Martí Daban Canaleta, ha
presentat un escrit registrat amb el núm.4634, amb data 28 de desembre de 2017, en
base al qual renuncia a la condició de Regidor de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, pel
grup municipal del PDeCAT i a l’acta d’electe local.

ACTA DEL PLENO

VOTACIÓ :
(PDeCAT)

Número : 2018-0003 Data : 25/07/2018

Sra. Secretària.
Vigilants/agents de mobilitat
(llegeix l’acord 48.03)

En la llista de la candidatura del partit polític del PDeCAT, abans Convergència i Unió
(CiU), de la qual forma part el Regidor cessant Martí Daban Canaleta, segons la
publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 22 d’abril de 2015, amb
motiu de les eleccions municipals de 24 de maig de 2015, en la qual també hi figuren
els candidats a continuació del darrer proclamat de la referida llista electoral de la
candidatura del partit polític “Convergència i Unió (CiU)” que, en ordre descendent,
seguint aquesta llista, correspon al senyor Josep Lluís Fernández Fernández.
En conseqüència, proposar a la Junta Electoral Central l’expedició de la corresponent
credencial a favor del següent de la llista perquè pugui prendre possessió del càrrec de
regidor d’aquesta Corporació.
Legislació aplicable
▪ Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
▪ Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

21

Codi Validació: 4TERHS7X2EPA694Z79EEX5TZK | Verificació: http://caldetes.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 21 de 27

La referida renúncia s’ha de fer efectiva davant el Ple 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 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
Reglament orgànic municipal aprovat pel Ple municipal el 7 de novembre de
2011, art.40.
Instrucció de 10 de juliol de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre substitució
dels càrrecs representatius locals.

L’art.40 del ROM en concordança amb l’establert en l’art. 9 del ROF estableix que la
renúncia comporta la pèrdua de la condició de regidor que s’ha de fer efectiva davant el
Ple municipal.

Primer.- Prendre coneixement de la renúncia al seu càrrec i a l’acta de Regidor de
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, que es fa efectiva en aquest acte, presentada pel
senyor Martí Daban Canaleta.
Segon.- Tramitar l’expedient corresponent a la substitució del senyor Martí Daban
Canaleta, sol·licitant a la Junta Electoral Central que expedeixi credencial a favor del
senyor Josep Lluís Fernández Fernández que figura en el lloc novè de la llista electoral
de la candidatura del PDeCAT abans “Convergència i Unió (CiU)”, al qual li correspon
d’acord amb la normativa electoral vigent, perquè es procedeixi a l’expedició de la
corresponent credencial, per poder prendre possessió del càrrec de regidor d’aquesta
Corporació.
Tercer.- Donar trasllat de l’expedient corresponent a la Junta Electoral Central perquè
atorgui la corresponent credencial.
Quart.- Donar trasllat de l’acord als interessats als efectes oportuns, fent-ho públic al
tauler d’anuncis de la Seu Electrònica municipal.
INTERVENCIONS:
Regidor Martí Daban Canaleta (PDeCAT):
El motiu principal, que suposo que és l’únic que importa, és que m’he canviat de domicili,
visc en un altre poble i per sentiment de consciència em sembla que no és lògic que
estigui defensant aquí unes coses.
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ACORDS
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La instrucció de 10 de juliol de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre substitució dels
càrrecs representatius locals, on s’estableix com efecte de la renúncia, la pèrdua del
càrrec de regidor, havent de prendre raó el Ple municipal i d’indicar el nom de la persona,
que a criteri de la Corporació, correspongui cobrir la vacant, de forma prèvia a la
tramitació de l’expedient davant la Junta Electoral Central.

ACTA DEL PLENO

Els arts.19.1.l i 182 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general,
en relació a la substitució de càrrecs representatius locals, atribuint-se a la Junta
Electoral Central, l’expedició de credencials als regidors en casos de vacant per
renúncia, quan hagin finalitzat el seu mandat les Juntes Electorals de Zona, en relació
al procés electoral de renovació de càrrecs municipals, com és el cas.

Alcaldessa Rosa Pou Baró (ERC-AM):
Jo l’altre dia ja vaig dir-li que tindríem ocasió de donar-li les gracies Sr. Daban per tot
aquest temps que ha dedicat a Caldes. Sé que no és fàcil. No és agradable. Si que té
moments bons i altres de bàsics i complicats. Li agraeixo moltíssim tot aquest temps, no
sé si algú vol dir alguna cosa, algun dels seus companys, nosaltres.
Regidor Joan Baró Viaplana (PSC-CP):
Per la nostra part també agrair-li tota la seva col·laboració durant aquest temps que hem
coincidit. Desitjar-li molta sort amb l’etapa que tingui.
Regidor Martí Daban Canaleta (PDeCAT):
Jo també li desitjo a aquest poble que tireu amunt. Sobretot comparat amb els pobles
del costat.

Regidor Martí Daban Canaleta (PDeCAT):
Gràcies a vosaltres.
Sra. Secretària
(Llegeix la moció)
4. Acció Social – Atenció a les Persones – Ocupació
Res a tractar

Número : 2018-0003 Data : 25/07/2018

Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT):
La nostra relació ve de lluny. Hem estat durant molts anys i l’etapa de ser regidor ha
culminat amb una feina feta pel municipi encara que no es vegi aquí ha estat. Tampoc
s’ha anat tant lluny, sempre ens hem fet amb els pobles del costat. Gràcies per tot.

ACTA DEL PLENO

Alcaldessa Rosa Pou Baró (ERC-AM):
Moltes gràcies.

5. Serveis Urbans – Via Pública - Govern Local - Salut

II- PART DE CONTROL
6.1 Precs i Preguntes.
Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT):
Voldria fer una pregunta.
En l’estudi de la Diputació sobre la segregació del Balneari, voldríem saber que pensa el
govern.
És a dir, pensa demanar la destitució de la legalitat urbanística?
Pensa demanar responsabilitat en aquells que van permetre que la situació estigués com
està? A banda de les solucions que pugui haver-hi en un futur amb l’estudi que ens ha
explicat la Diputació i la solució que es pugui prendre?
Què pensa fer amb el fet de constatar de que no hi ha el que hauria de haver-hi. Està tant
barrejat que afecta als recursos públics.
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Res a tractar

Regidor Miquel González (PSC-CP):
La veritat és que s’ha fet l’estudi més pensant en el futur que no pas en el passat. Ens hem
de reunir amb l’equip tècnic quan estigui tot..... (no es sent), hem pensat més en concessió
de futur que no en concessió de passat. Sobretot perquè hi ha un llicència que es va donar
des de l’ajuntament, per tant les conseqüències podrien ser no només del concessionari
sinó que podrien ser dels grups municipals. Pensem en treure concessió nova que solucioni
tots els problemes que hi ha hagut. Separarem, la nova concessió una de les obligacions
que tindrà serà separar instal·lacions entre cometes, separar instal·lacions de consum, de
lo que s’havia optat, això si que és una de les coses que volem treure.
Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT):
Que vol dir entre cometes?
Sra. SecretàriaFísicament no

Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT):
La segona pregunta és reiterativa.
Hem fet un recull de les respostes obtingudes i no acabem d’estar d’acord, és la dels
ordinadors.
A dia d’avui fa més d’un any que van comprar 28 ordinadors, 28 pantalles, 28 ratolins, 28
teclats, 30 llicencies, unes llicències que ara s’han tornat a comprar. Suposo que s’havien
descuidat que estaven emmagatzemades a les caixes.
Seguim tinguent una muntanya d’ordinadors tancada en un despatx.
La pregunta és, i l’hem feta sempre, qui va comprar els ordinadors? Perquè? I quin
procediment va emprar? Més quan a la comissió especial de comptes hem pogut
comprovar que el procediment emprat no s’ajusta al mateix de l’execució del pressupost.
Volem saber perquè es varen comprar i resulta que fa més d’un any que els tenim per
instal·lar. Un sistema que sembla ser que ja està antiquat perquè és un model I3 i ara ja
comença a haver-hi I7, pel que en diuen, jo no entenc. Tindre 28 ordinadors amb les seves
corresponents pantalles, llicències, ratolins i teclats, guardadets, voldríem saber perquè.
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Regidor Miquel González (PSC-CP):
Després és relatiu, el primer concessionari va fer tot el balneari. Ara ens retorna un balneari
sencer. Per tant el tema de despesa es bastant relatiu.
El que volem és treure la concessió que solucioni tots els problemes, entre comentes, que
ens ha donat la gestió i de consum dintre de la concessió del balneari, que pugui estar
separat, això si que és un objectiu.
Em sembla que hi ha 3 tipus de separació. Una que és completa, totalment diferent. Un
altre que és comptadors. Un altre que seria un híbrid, que nosaltres creiem que aniríem a
la 2 o a la següent. Per tant li dic que és molt relatiu.
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Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT):
Si que vull recordar que l’administració té l’obligació de, al marge de buscar una solució, té
l’obligació de buscar les responsabilitats perquè és obvi que una concessió de aquestes
característiques treurà menys rendiment perquè comportarà unes obres que d’altre manera
no hi serien. Si ha hagut algú que ha permès una irregularitat, il·legalitat o com vulguem
dir-ne, l’administració té l’obligació de buscar les responsabilitats i per tant repercutir-les.
Simplement aquí ho deixo.

ACTA DEL PLENO

Regidor Miquel González (PSC-CP):
Físicament és impossible

Regidor Joan Baró Viaplana (PSC-CP):
Jo suposo que ja li he dit moltes vegades, els ordinadors els va comprar l’ajuntament.
L’estat en que estava el sistema informàtic era precari i l’empresa que ens va assessorar
és la mateixa empresa que van tenir vostès. Ho hem explicat moltes vegades i no crec que
hi hagi res més a afegir.
Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT):
L’empresa que us va assessorar, vostè ens va dir que tenia un informe tècnic, ens van
enviar un informe que tenia referència.....

Regidor Joan Baró Viaplana (PSC-CP):
Vostè sap que no és veritat. Li vull fer una pregunta.
Quan vostès hi eren com funcionaven els ordinadors?
Quines llicències havien comprat?
Amb quines llicències funcionava l’ajuntament?
Vostè sap que els ordinadors, i més un lloc públic com l’ajuntament, han de ser amb
llicències oficials?
Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT):
Suposo, jo no anava a comprar els ordinadors, vostè hi ha anat

Número : 2018-0003 Data : 25/07/2018

Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT):
Si el sistema informàtic era precari, lo lògic és que haguessin comprat els ordinadors per
substituir-los o per posar-los en marxa. El ordinadors tancats en un quarto i sense fer servir
és com si no existissin. Per tant el sistema informàtic que està fent servir l’ajuntament
segueix sent el mateix i bé que funciona. Per tant no entenem el fet que es compressin 28
màquines que van costar 21.000€ amb IVA inclòs i els tenen allà tancats. Com tots saben,
el ordinadors, igual que els cotxes, un cop surten per la porta la perden valor, ja comencen
a caducar-se. Es van comprar al novembre del 2016, ha passat el 17, estem a gener del
2018 i seguim tenint els ordinadors allà tancats

ACTA DEL PLENO

Regidor Joan Baró Viaplana (PSC-CP):
Escolti Sr. Arnó, el que li vull dir és que li expliqui lo que li expliqui vostè seguirà insistint en
lo mateix que és lo que sap fer.

Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT):
Per això vam contractar l’empresa, desconec com funciona. Igual que desconec com
funciona les línies telefòniques. Per això contractem una empresa al igual que tots els
presents. La pregunta és, vostè va anar a comprar els ordinadors, amb quin criteri? Perquè
l’informe que ens envia.....
Regidor Joan Baró Viaplana (PSC-CP):
Qui li ha dit que vaig anar jo a comprar els ordinadors?
Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT):
Qui va anar a comprar els ordinadors? Als pressupostos diu Sr. Baró
Regidor Joan Baró Viaplana (PSC-CP):
El senyor Baró té una empresa d’ordinadors ara?
Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT):
Qui diu que tingui una empresa? Els ordinadors es van comprar a Media Mark, es cert o
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Regidor Joan Baró Viaplana (PSC-CP):
Però vostè ho sabia això?

no?
Regidor Joan Baró Viaplana (PSC-CP):
Si
Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT):
Qui va anar a comprar els ordinadors?
Regidor Joan Baró Viaplana (PSC-CP):
Els van vindre a oferir
Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT):
A qui li van oferir?
Regidor Joan Baró Viaplana (PSC-CP):
A l’ajuntament

Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT):
El 23 de març del 2017 ens diu: estàvem esperant per posar-los, per la decisió de posar la
nova tecnologia.
Jo penso que la ciutadania de Caldes té dret a saber com es gestiona aquest ajuntament,
simplement és això
Regidor Joan Baró Viaplana (PSC-CP):
La ciutadania de Caldes també té dret a saber tot el que vostè ha fet també
Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT):
Vostè ha de respondre de les seves accions

Número : 2018-0003 Data : 25/07/2018

Regidor Joan Baró Viaplana (PSC-CP):
Vostè ha fet una pregunta que ja li he contestat, no tinc res més a contestar

ACTA DEL PLENO

Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT):
Doncs ens ofereixen 14 cotxe i els comprem. Li pregunto, els 28 ordinadors els van comprar
perquè ells hi van oferir?

Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT):
Jo respondreéde tot el que faci falta. El que està al govern és vostè i els que estem a
l’oposició som nosaltres
Regidor Joan Baró Viaplana (PSC-CP):
Com a regidor li dic que ja li he contestat varies vegades
Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT):
Molt bé, no hi ha més resposta, fantàstic, gràcies. No tenim més preguntes. Gràcies
Alcaldessa Rosa Pou Baró (ERC-AM):
Té algun prec?
Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT):
No, avui no
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Regidor Joan Baró Viaplana (PSC-CP):
Vostè també. Passi el temps que passi haurà de respondre

Passem a les preguntes del públic. 58.32
I no havent més assumptes per a tractar i acomplint l’objecte de l’acte, l’Alcaldessa Rosa
Pou Baró, dóna per acabat el ple quan són les 21:05 hores de la qual com a Secretària en
dono fe.
Caldes d’Estrac a 21 de Juny de 2018

M.Mercedes Gobartt Vázquez

Diligència per a fer constar que aquesta acta ha estat aprovada per unanimitat al Ple
ordinari número 6 de data 23 de juliol de 2018.

L’Alcaldessa- Presidenta

En prenc coneixement
La Secretaria- Interventora

Rosa Pou Baró

M.Mercedes Gobartt Vázquez
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RRosa Pou Baró

Secretaria Interventora
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L’Alcaldessa- Presidenta

