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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA nº 4 DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 

CALDES D’ESTRAC CELEBRADA EL 24 d’ABRIL de 2018      

 
Identificació de la sessió  
Núm.: 4 
Caràcter: Extraordinari 
Data: 24 d’abril de 2018 
Inici:  21:00 h 
Final: 21:15 h 
Lloc: Sala de reunions 3ª planta de la Casa Consistorial de Caldes d’Estrac  
 
Assistents: 
 
Rosa Pou Baró (ERC-AM) 
David Salvà Comas (ERC-AM)  
Òscar Baró Clariana (ERC-AM) 
Laura Aloy López (ERC-AM) 
Joan Baró Viaplana (PSC-CP) 
Miquel González Monforte (PSC-CP) 
Joaquim Arnó Porras (PDeCAT) 
Elisabeth Segura Gubern (PDeCAT) 
Marcos Blázquez (PDeCAT) 
Josep Mª Casal Lacostena (PDeCAT) 
 
 
 
 
Secretària Interventora: 
 
Maria de las Mercedes Gobartt Vázquez 
 

 
ORDRE DEL DIA 

 
 
1. Alcaldia 

 

Establir les festes locals per a l’any 2019 

 

 
Dictàmens   

 
2. Hisenda – Promoció Econòmica – Comerç - Turisme 
 

Aprovació dels comptes generals 2016. 
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INTERVENCIONS: 
 

Alcaldessa Rosa Pou Baró (ERC-AM): 
Aquest ple extraordinari que ve una mica donat pel fet que havíem de fixar per l’any  

2019 les dues festes locals i s’havia de fer abans del 30 d’abril, molt abans del que era 

habitual i per tant avui ens trobem aquí, que de fet també ens va bé perquè així aprofitem 

per aprovar els comptes generals del 2016 que ja estem anant una mica tard. 

 

 
1. FIXAR PER A L’ANY 2019 LES DUES FESTES LOCALS  

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

confeccionar el Calendari laboral per al proper any 2019. 

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

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

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

recuperables, que seran de dos dies a l’any. 

3. Els dies que es proposin no poden escaure's en diumenge ni coincidir amb 

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

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

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

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

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

municipis respectius. 

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

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

l’Ajuntament l’adopció del següent 

 
ACORD 
 
PRIMER 
 
Fixar per a l’any 2019 les dues festes locals següents: 
 
-   9 de setembre de 2019 
-   13 de desembre de 2019 
 
SEGON 
 
Comunicar aquest acord al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya i a l’àrea de Recursos Humans de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac. 
 
INTERVENCIONS: 
 
Alcaldessa Rosa Pou Baró (ERC-AM): 
El primer punt és el de fixar per l’any 2019 les dues festes locals, que seria el 9 de 

setembre que és un dilluns, ja que el 8 de setembre és festiu, i el 13 de desembre que 

és un divendres. Alguna cosa a dir? 

Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT): 

No  
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Alcaldessa Rosa Pou Baró (ERC-AM): 
Doncs s’aprova per unanimitat 

 
2. Aprovació definitiva del compte general del pressupost de l’Ajuntament de 
Caldes d’Estrac i de l’EPEL de l’exercici 2016. 

 
 
El Consell d’Administració de l’Entitat Pública Empresarial Local “Caldes XXI” en data 
24 de juliol de 2017, va aprovar els comptes anuals de l’exercici 2016. 
 
Formulat i retut el compte general del pressupost consolidat de l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac de l'exercici 2016, amb els documents que el justifiquen, format pels 
balanços, els comptes de resultat econòmic patrimonial, els estats de liquidació dels 
pressupostos, i l'informe emès per la intervenció municipal en data 18 de setembre de 
2017. 
 
Aquest expedient del compte general s’ha sotmès a informació pública per un termini 
de quinze dies hàbils, i vuit dies més com a tràmit previ perquè sigui sotmès al Ple de 
l’Ajuntament mitjançant l’edicte publicat al BOPB de 9 de novembre de 2017, 
presentant el grup municipal del PDeCAT de Caldes d’Estrac al.legacions que va 
resoldre la comissió especial de comptes 
 
La Comissió Especial de Comptes en sessió de data 19 de març de 2018 va 
informar favorablement el Compte General del Municipi de l’exercici 2016 per elevar 
al Ple de la Corporació. 
 
Vist el que disposa l’article 212.4 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. 
 
ES PROPOSA: 
 
Primer.- Aprovar el compte general del pressupost corresponent a l’exercici 2016 de 
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac i de l’EPEL, el qual ha estat informat favorablement 
per la Comissió Especial de Comptes, i s’ha sotmès a informació pública al BOPB de 
9 de novembre de 2017. 
 
Segon 
Trametre el Compte General a la Sindicatura de Comptes, als efectes de retre compte 
del mateix, en compliment de l’article 212.5 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. 
 
 

INTERVENCIONS: 
 
Regidor Oscar Baró Clariana (ERC-AM): 
Si em permeteu, tinc davant l’informe de secretaria i intervenció, que es va fer al 

setembre del 2017. Per posar-nos en situació deixeu-me llegir ràpidament què és el 

compte general, per situar-nos, que és el conjunt de documents i estats comptables que 

reflecteixen la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, dels resultats i de 

l’execució dels ens locals.  

Ara farà un any i una miqueta, al març del 2017 vam fer el ple on vam donar compte de 

la liquidació del 2016, dels números de l’ajuntament com a tal. Tampoc no valdria la 

pena entrar a revisar aquells números, si algú té algun dubte o vol preguntar alguna 
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cosa, podem entrar però tampoc seria altra el moment de marejar-vos un altre cop amb 

els números d’aquella liquidació.  

El que sí es fa en aquest ple, això és un consolidat dels números de l’ajuntament, com 

deia, que es van revisar en el seu dia, i els de l’EPEL. Els de l’EPEL, que és l’Entitat 

Pública Empresarial que depèn de l’ajuntament de Caldes d’Estrac, que bàsicament ara 

ja només hi ha l’activitat de les plaques fotovoltaiques, doncs això es va revisar l’any 

passat en varius consells dels membres de l’EPEL, del consistori, i es van tancar uns 

números que això no ha anat a ple i potser sí que val la pena entrar i dir quatre números 

per donar coneixement.  

Aleshores és això. Se’ns ha demorat més del que voldríem, aquest compte general del  

2016, bàsicament per dos motius. El primer va ser això precisament, pels números de 

l’EPEL, que van arribar a finals d’any perquè també en el nostre primer any vam voler 

fer una auditoria de l’EPEL, vam encarregar una auditoria, que ens va portar el seu 

temps i fins que no vam tenir els números una mica revisats, amb alguns criteris que 

vam fer alguns canvis segons les recomanacions dels auditors del que es venia fent i 

això se’ns va demorar una mica.  

De manera que a l’octubre del 2017 vam fer la comissió especial de comptes, en la que 

internament amb els membres dels diferents grups polítics, vam revisar aquests 

números consolidats de l’ajuntament i l’EPEL. Després es van publicar, com s’ha de fer, 

i van entrar unes al·legacions per part del grup municipal PDeCAT, al desembre i 

després es van resoldre les al·legacions, es van fer noves comissions especials de 

comptes, al gener i després vam fer-ne dues al març. Ara ja donem compte definitiu i 

portarem a votació per aprovar aquests comptes ja finals.   

En aquest mateix document que tinc davant de secretaria i intervenció de setembre de 

l’any passat, la conclusió sobre els controls són: l’ajuntament de Caldes d’Estrac ha 

liquidat l’exercici econòmic del 2016 amb un romanent de tresoreria, un resultat 

pressupostari i un estalvi net positiu segons els càlculs efectuats d’acord amb el TRLHL.. 

bé.. aquest.  

Aleshores diu: l’ajuntament de Caldes d’Estrac compleix el criteri d’estabilitat 

pressupostaria però no compleix el nivell d’endeutament ni tampoc el pagament mitjà a 

proveïdors establerts per la llei de sostenibilitat i estabilitat financera i normes de 

desenvolupament.  

Doncs referent al nivell d’endeutament, el compliment, el nivell màxim permès és d’un 

75% i quan vam entrar el nou equip de govern al gener del 2016, vam trobar un nivell 

d’endeutament de com es va tancar el 2015 que és un 99,3% i ara a finals, bé, aquests 

comptes del 2016 van passar a un nivell d’endeutament del 83%, que encara no complia 

amb el 75% màxim permès. Destacar que a dia d’avui, al 2018, s’ha rebaixat al 71%. 

Ara sí que ja estaríem complint, a nivells correctes.  

Referent al PMP, el pagament mitjà de proveïdors, també quan vam entrar, al tancament 

del 2015 estava a 99,57 dies i al tancament del 2016 que és el que estem revisant, va 

quedar a 43,82 dies. Que també lluny dels 30 dies permesos. Aleshores, destacar que 

a dia d’avui estem a 28 dies. Ara sí que és inferior als 30 dies que estableix la llei.  

Dit això,  entraré ràpidament per donar una visibilitat als números de l’EPEL, que això 

no s’havia pogut donar compte o revisar en ple. Els números serien a nivell d’ingressos, 

l’import net de la xifra de negocis, es va tancar amb  66.488,71€. Això són els ingressos 

produïts per les plaques fotovoltaiques. A nivell de despeses, tindríem d’una banda 
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40.279,51€ que es diuen altres despeses d’explotació, que després veurem el detall. 

Després hi ha l’amortització de l’immobilitzat, que són 57.434,40€ i després un altre bloc 

de despeses que se’n diu altres resultats, que són  28.841,11€. Això fa un resultat 

d’explotació negatiu, com hi ha més despeses que ingressos, hi ha un resultat de menys 

-60.066,31€.  

Aleshores per dir el desglossament d’aquestes despeses que són els 40.279,51€ que 

he citat, estaria format per arrendaments i canons, 10.000€, reparacions i conservació 

6.510,89€, serveis professionals independents 2.108,40€, primes assegurances 

4.097,93€, serveis bancaris i similars 49,04€, subministraments 3.012,90€, altres 

serveis 9.608€ i tributs 4.892,35€.  

I per últim, el que havia anomenat com a altres resultats, el desglossament serien, se’n 

va parlar també a algun altre ple, unes indemnitzacions que es van haver de fer a 

personal, un de 15.930€ i l’altre de 12.911,11€..  

El consolidat de números d’ajuntament més Caldes XXI, al 2016 van haver-hi un total 

d’ingressos de 4.985.478,03€ i despeses de 4.295.674,48€. Al final va haver-hi un 

romanent de tresoreria de 1.191.832,80€.  

Ja no us marejo més amb números. Fins aquí seria l’exposició. Si hi ha algun dubte o 

es vol parlar d’alguna cosa, ho veiem amb les preguntes. 

 

Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT): 

Ja que ha parlat d’auditoria aprofito per reclamar altra vegada l’auditoria del 2015, si ens 

la poden fer arribar. El nostre vot serà contrari. 

Alcaldessa Rosa Pou Baró (ERC-AM): 
Si els sembla, que la Sra. Secretària llegeixi l’acord perquè com hi havia aquesta 

confusió que posava donar compte i en realitat l’aprovem definitivament, i si no hi ha 

cap rèplica, passem a votació. 

Sra. Secretària llegeix la moció.  

Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT): 

Entenc que s’ha canviat la convocatòria? 

 

Alcaldessa Rosa Pou Baró (ERC-AM): 
No, a la convocatòria, a un dels punts de l’ordre del dia parla de donar compte però en 

realitat és una aprovació definitiva. 

 

Sra. Secretària: 

Crec que es tracta d’un error material perquè l’acord que s’acompanya amb la 

convocatòria està claríssim que és aprovació definitiva.  

En aquest cas, si haguéssim posat “donar compte” podríem entendre que estem 

canviant la convocatòria, de totes maneres l’acord d’avui és el resultat d’un procés que 

tots coneixem, que ha estat relativament llarg i que s’han fet els passos i el tràmit que 

correspon en aquest moment és l’aprovació.  

Per això hem volgut fer aquest aclariment, però està claríssim que l’acord de ple que es 

porta acompanyat amb la convocatòria és l’aprovació definitiva del compte general. 

Només hem volgut fer de bona fe aquesta precisió. 
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Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT): 

En tot cas crec que el que caldria és prendre l’acord de modificar la proposta d’acord. 

 

Alcaldessa Rosa Pou Baró (ERC-AM): 
Però és que la proposta d’acord ja està bé, hi ha l’error material a l’ordre del dia. 

Regidor Oscar Baró Clariana (ERC-AM): 
És a l’ordre del dia que hi ha un error, no en els punts. 

Alcaldessa Rosa Pou Baró (ERC-AM): 
És a la proposta. Quan han passat els punts de l’ordre del dia.  

Entenem el que ha dit el Sr. Arnó que el seu vot és contrari.  

 

Alcaldessa Rosa Pou Baró (ERC-AM): 
El vot del PSC? 

Regidor Joan Baró Viaplana (PSC-CP): 

Favorable 

 

Alcaldessa Rosa Pou Baró (ERC-AM): 
ERC? 

Regidor Oscar Baró Clariana (ERC-AM): 

Favorable 

 

Alcaldessa Rosa Pou Baró (ERC-AM): 
Queda aprovat per 6 vots a favor i 4 en contra.  

 
 

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 21:15 hores de la qual com a Secretària en 
dono fe. 

 

 

Caldes d’Estrac a 13 de juliol de 2018 

 

 
L’Alcaldessa- Presidenta 
 
 
RRosa Pou Baró 

    Secretaria Interventora 
 
 
M.Mercedes Gobartt Vázquez 

 
 
 
 

DILIGÈNCIA 

 

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