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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA nº 5 DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE CALDES 

D’ESTRAC CELEBRADA EL 28 de MAIG de 2018      

 
Identificació de la sessió  
Núm.: 05 
Caràcter: Ordinari 
Data: 28 de maig de 2018 
Inici:  20:00 h 
Final: 21:13 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 (PDeCAT) 
Marcos Blázquez (PDeCAT) 
Elisabet Segura Gubern (PDeCAT) 
Josep Mª Casal Lacostena (PDeCAT) 
 
 
Secretària Interventora: 
 
Maria de las Mercedes Gobartt Vázquez 
 

 

 

ORDRE DEL DIA 

 
 

PART RESOLUTIVA 
 

1. Aprovació de les actes de sessions anteriors 

 

1.1 Acta 27.11.2017 Ple Ordinari nº 10  

 
 
 

2. Alcaldia 

 

2.1 Donar compte de la sentència nº 27/2018 Mare Nostrum s.l. Exp. 510/2018 

2.2 Donar compte de l’adjudicació del servei de turisme i promoció econòmica. 
Exp. 513/2018 

2.3 Donar compte de l’aprovació dels Comptes Anuals 2017 Epel Caldes XXI. 
Exp. 836/2018 

2.4 Donar compte de l’adjudicació del servei d’enginyeria. Exp. 425/2015  
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2.5 Donar compte de la licitació deserta de les parades P-3 i P-6 del mercat 
municipal d’abastaments. Exp. 1978/2017 

2.6 Donar compte de l’adjudicació del servei de dinamització juvenil a l’Espai 
Jove de Caldes d’Estrac. Exp. 649/2018 

 

 

 
Dictàmens 

 
3. Hisenda – Promoció Econòmica – Comerç – Turisme 

 

3.1 Modificació de crèdit nº 03/2018 Transferència de Crèdit. Exp. 788/2018 
3.2 Modificació de crèdit nº 04/2018 Transferència de Crèdit. Exp. 892/2018 
 
4. Acció Social – Atenció a les persones – Ocupació 

 
4.1 Aprovació de les bases reguladores de subvencions sobre la quota líquida 
de l’impost sobre bens immobles, corresponents al domicili habitual, a favor de 
titulars de famílies monoparentals, i convocatòria pel seu atorgament. 
Exp.862/2018 
 
5. Urbanisme – Habitatge – Medi Ambient 

 

5.1 Aprovació del model de comunicació prèvia d’obres i treballs. Exp. 862/2018 

 

6. Joventut – Esports – Cultura 

 

Res a tractar 

 

PART DE CONTROL 

 

7. Mocions 
 
7.1 Moció que presenta el Grup Municipal d’ERC-AM per a la defensa dels 
drets de les dones víctimes d’agressions sexuals 
7.2 Moció que presenta el Grup Municipal d’ERC-AM per a la protecció del 
corall vermell al litoral català. 
 

8. Precs i Preguntes 
 
 

ORDRE DEL DIA 

PART RESOLUTIVA 

1. Aprovació de les actes de sessions anteriors 

1.1 Acta 27.11.2017 Ple Ordinari nº 10  

Alcaldessa Rosa Pou Baró (ERC-AM): 
Comencem amb l’aprovació de l’acta del dia 27 de novembre del 2017. Tenen alguna 
esmena a fer? 
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Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT): 
Si, hi ha una esmena, que al regidor Josep Maria l’han posat com a regidor no adscrit i 

forma part del PDeCAT. 

Alcaldessa Rosa Pou Baró (ERC-AM): 
Doncs ho haurem d’esmenar. Avui deuen haver rebut tots l’esmena que el regidor 

Gonzàlez sortia com a regidor PDeCAT i ho hem esmenat. 

Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT): 
Això sí que és greu, hahaha.  

Una cosa, a banda de que votarem a favor de l’acta, sobre el tema de les actes, 

recomanaríem que es redistribuís la feina que pugui tenir l’àrea administrativa de 

l’Ajuntament perquè no és concebible que portem, que estiguem a finals del mes de 

maig i es porti a aprovació l’acta de finals del mes de novembre, havent-hi hagut 5 plens 

més entremig. Segons estableix el reglament, hauríem de poder aprovar l’acta de la 

sessió anterior no la de fa 5 plens.  

Una recomanació és que s’esmercessin els esforços en poder donar compliment, 

bàsicament perquè les actes reflexen el que s’aprova i fins que no estiguin aprovades, 

no serà possible. 

  

Alcaldessa Rosa Pou Baró (ERC-AM): 

Jo si vostè fos nou en això i no fos aquí des que és petit, que sempre li dic, doncs li diria 

que potser sí, però sap perfectament que al gener del 2015 es va enviar un dossier 

gruixut així amb les actes del 2012, 2013 i 2014. Per tant, sap que els recursos a 

vegades són els que són. No li estem donant les actes de tres anys endarrere, estem 

donant les actes de 5 plens endarrere. No volem que sigui així i ens estem posant al 

dia, però posar-nos al dia en tots els aspectes a l’ajuntament és complicat. Portem una 

motxilla que costa de posar al dia. Però estem d’acord que volem millorar, però sap que 

de vegades no hi ha prou recursos perquè té aquesta experiència.  

Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT): 
El que si li diria és que la rèplica “i tu més” no és l’apropiada perquè no és cert que 

s’enviessin de tants anys, en tot cas el senyor regidor.... 

 

Alcaldessa Rosa Pou Baró (ERC-AM): 
Vol que li porti? 

Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT): 
Em sembla que hi havia d’un any fins que vam demanar al secretari que fes el favor 

d’endreçar-ho.  

Però el que li estic dient és que la rèplica del tu més, em sembla que tampoc li he dit en 

un to maliciós, simplement li estic dient que ens posem al dia i redistribueixin els 

recursos.  

Alcaldessa Rosa Pou Baró (ERC-AM): 
No és una rèplica del tu més, és una rèplica de tu ja saps de què va això. 

Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT): 
En tot cas, jo no recordo cap regidor que es queixés de l’oposició envers el tema. Quan 

es va demanar al secretari que fes el favor de posar-se al dia ho va fer i a partir d’aquí 
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jo li estic dient que si en una ocasió es va fer malament, vostès que venien aquí a 

arreglar-ho tot, li demano que simplement es posin al dia i ja està.  

Alcaldessa Rosa Pou Baró (ERC-AM): 
Molt bé Sr. Arnó, ara podria pujar a dalt, fer el xou i portar-ho perquè ho tinc sobre la 

taula, però no en tinc ganes. Per tant, queda clar. Nosaltres estem fent tot el possible, 

no només en aquest aspecte sinó en molts altres. Queda recollit el seu requeriment. 

VOTACIONS: 

Queda aprovada per unanimitat amb  esmenes. 

 

Passem en els punt de donar compte. Si els hi sembla donaré compte dels sis punts 

que tenim i si després hi ha qualsevol cosa que es vulguis comentar doncs ho fem a 

precs i preguntes. 

2. Alcaldia 

2.1 Donar compte de la sentència nº 27/2018 Mare Nostrum s.l. Exp. 510/2018 

Alcaldessa Rosa Pou Baró (ERC-AM): 
En aquesta sentència, que ja és sentència ferma, en la que es reconeix que aquesta 

empresa a la qual s’ha estat en contenciós perquè sembla ser que recollien més brossa 

de la que tocava, brossa que no era de Caldes, ens trobem que aquesta empresa ha 

d’indemnitzar l’ajuntament amb 17.873€.  

D’altra banda, a un altre contenciós on l’ajuntament per l’acomiadament de l’empresa, 

per la resolució del contracte, en té que pagar 26.591,90€ i el que hem fet és demanar 

si ens podien fer una compensació, se’ns ha acceptat, i ara l’ajuntament hem de pagar 

a l’empresa 8.718€ que no serà ben bé això, perquè falten les costes de l’última 

sentència ferma. Serà una miqueta menys però la cosa va per aquí.  

Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT): 
Un cosa 

Alcaldessa Rosa Pou Baró (ERC-AM): 
Si li sembla ho fem tot després a precs i preguntes 

Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT): 
És que llavors haurem perdut el fil. 

Alcaldessa Rosa Pou Baró (ERC-AM): 
Doncs fem-ho. 

 

Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT): 
Més que res era si s’ha obert expedient informatiu per depurar les responsabilitats per 
la falta de control d’aquesta empresa. Després de tindre la sentència ferma i donar la 
raó a les tesis de l’ajuntament que vàrem iniciar si no recordo malament al 2009-2010, 
si una vegada comprovat que hi havia estafa, si es pensa obrir un expedient informatiu 
com a mínim per poder-ne depurar les responsabilitats i veure si hi havia falta de control 
per part de l’administració.  
 
Alcaldessa Rosa Pou Baró (ERC-AM): 
Doncs li demanarem al Sr. Parera que és l’advocat que porta el cas a veure què ens 
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aconsella.  
 
2.2 ADJUDICACIÓ DEL SERVEIS DE TURISME I PROMOCIÓ ECONÒMICA DE 
CALDES D’ESTRAC EXP. 513/2017 

 
En data 19 de març de 2018 pel decret de l’Alcaldia 177/2018, es van aprovar els plecs 
de clàusules que havien de regir la licitació per a la contractació dels serveis de turisme 
i promoció econòmica de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac. 
 
Que el procediment de licitació així com les seves bases es van sotmetre a publicació 

tal i com estipulaven les bases.  

 

Que es va presentar una única oferta a la licitació i que aquesta es va donar com a 

idònia per la mesa de contractació i així se’n va fer la proposta d’adjudicació. 

 

Que mitjançant el decret de l’Alcaldia 266/2018, de 8 de maig, es va adjudicar el 
contracte per a la prestació dels serveis de turisme i promoció econòmica a la senyora 
MARTA SUÑÉ PERAMIQUEL (DNI. 46.343.972-F), amb domicili al carrer de la Mercè 
15, de Caldes d’Estrac (08393), per l’import total de 31.000,00€  (trenta-un mil euros) 
+ 6.510,00€ d’IVA (setze mil cinc-cents deu euros).  

Establir que el període del contracte serà de dos anys (2018-2020) prorrogable a dos 
anys més, per terminis anuals. La data d’inici serà la de formalització del contracte. 
 
Que el contracte es va signar el dia 9 de maig d’enguany i té validesa fins el 9 de maig 
del 2020. Que en cas de que es produïssin les pròrrogues, finalitzarien la primera el dia 
9 de maig del 2021, i una segona el 9 de maig del 2022. 

Alcaldessa Rosa Pou Baró (ERC-AM): 
Es va treure a licitació, hi va haver una sola oferta i es va adjudicar aquest contracte a 

la Sra. Marta Sunyer Peremiquel que és la mateixa persona que ho havia estat fent 

aquest temps. És un contracte per dos anys, amb una possible pròrroga.  

Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT): 
Aquí els demanaríem, ja que el nou govern no permet que l’oposició assisteixi a les 

meses de contractació, que seria un signe de transparència, doncs permeti’m que li faci 

unes quantes preguntes.  

Voldríem saber quant va durar l’exposició pública d’aquest procés i qui ha estat l’òrgan 

de decisió que l’ha pres i qui en formava part.  

Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT): 
En prenem nota i li contestarem.  

 

2.3 Donar compte de l’aprovació dels Comptes Anuals 2017 Epel Caldes XXI. Exp. 
836/2018 

Donar compte al Ple de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac de que el Consell 
d’Administració de l’entitat pública empresarial local (EPEL) CALDES XXI, - ens 
depenent totalment d’aquest Ajuntament -, en sessió ordinària de data 4 de maig del 
2018 va: 
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APROVAR ELS COMPTES ANUALS CORRESPONENTS A L’EXERCICI DE L’ANY 
2017. 

 
La memòria abreujada dels comptes reflecteix que durant l’exercici 2017 l’Entitat 
Pública Empresarial presenta  pèrdues per un import de 41.999,03 euros que hauran 
d’afegir-se a les pèrdues acumulades d’exercicis anteriors (-313.838,57 euros).  
 
També se’n desprèn que dins dels actius financers, hi ha una partida pendent de 
facturar per import de 226.027,70€ pels treballs efectuats per la EPEL per compte de 
l’Ajuntament. 
 
Els comptes reflecteixen també que a la partida de “Proveïdors” hi ha pendent de rebre 
factures de l’Ajuntament per valor de 257.000€, així com a la partida “Altres Creditors” 
s’inclou un saldo de 68.463,05€ davant el mateix consistori. 

Alcaldessa Rosa Pou Baró (ERC-AM): 
No sé si el regidor vol fer algun comentari. 

Regidor Oscar Baró Clariana (ERC-AM): 

Bon vespre. Donar quatre dades dels ingressos i les despeses.  

En quant als ingressos, l’import net de la xifra de negocis al 2017 ha estat de 60.526,66€. 

que correspon a l’energia generada per les plaques fotovoltaiques.  

En quant a despeses d’explotació, tindríem un global de 43.340€. Aquí estan incloses 

reparacions i conservació, serveis professionals independents, primes d’assegurança, 

serveis bancàries... subministraments... després els honoraris de les empreses que han 

treballat per l’elaboració de la documentació de la liquidació i també inclòs les hores que 

dedica personal de l’ajuntament, que són  19.972,66€ i de tributs 4.815€. Tot això és el 

desglossament dels 43.340€ que he dit de despeses.  

Aleshores, també hi ha 996€ més que són negatius, de despesa, que corresponen a 

indemnitzacions liquidades durant l’exercici. No, perdó, interessos, interessos 

d’indemnitzacions liquidades durant l’exercici. Aquests 996€.  

Per tant, recordant els ingressos de 60.526€ i totes les despeses, quedaria un resultat 

d’explotació negatiu de 41.244€, un cop inclosa l’amortització de l’immobilitzat que me 

la deixava de comentar que són 57.434€.  

L’amortització de l’immobilitzat és l’amortització de les plaques en si i tota la 

infraestructura necessària per l’explotació.  

D’aquests 41.244€ negatius encara s’hauria d’afegir uns 754€ corresponents a 

despeses financeres, resultant ja els 41.999€ negatius. Això seria el compte de pèrdues 

i guanys abreujat perquè tinguem una idea de com ha anat l’any. Jo ho deixaria aquí. 

 

 

Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT): 
I afegim que té un patrimoni net de 2.005.000€, si? 
 
Regidor Oscar Baró Clariana (ERC-AM): 

En el seu dia ja donarem... aquí es tractava de donar quatre dades. Quan donem 

compte... 
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Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT): 
En els comptes ho posa, no? 

 

Regidor Oscar Baró Clariana (ERC-AM): 

Sí, ho pot afegir. 

 

Alcaldessa Rosa Pou Baró (ERC-AM): 
A efectes reals és un patrimoni del poble que és qui l’està pagant, que és qui paga el 

crèdit. 

 

Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT): 
Com els carrers i els edificis. 

 

Alcaldessa Rosa Pou Baró (ERC-AM): 
Està clar que és un patrimoni del poble, perquè encara no ha tornat ni un cèntim al poble. 

 

Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT): 
El patrimoni és de l’empresa pública. 

 

Regidor Oscar Baró Clariana (ERC-AM): 

És un patrimoni que s’està amortitzant, hi ha un valor allà en procés d’amortització i té 

una vida útil, des que es va comprar, d’uns 30 anys teòrics que s’ha d’acabar de veure, 

no és un valor real, cada any es va devaluant, lògicament. 

 

Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT): 
Per això s’aplica la amortització per anar devaluant el patrimoni. 

 

Alcaldessa Rosa Pou Baró (ERC-AM): 
Si els sembla, continuem perquè només estem donant compte. 

 

2.4 Donar compte de l’adjudicació del servei d’enginyeria. Exp. 425/2015  

En data 1 de març de 2018 pel decret de l’Alcaldia 130/2018, es van aprovar els plecs 
de clàusules que havien de regir la licitació per a la contractació del servei 
d’assessorament en enginyeria de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac. 
 
Que el procediment de licitació així com les seves bases es van sotmetre a publicació 

tal i com estipulaven les bases.  

 

Que es va presentar una única oferta a la licitació i que aquesta es va donar com a 

idònia per la mesa de contractació i així se’n va fer la proposta d’adjudicació. 

 

Que mitjançant el decret de l’Alcaldia 221/2018, de 13 d’abril, es va adjudicar el 
contracte per a la prestació del servei d’assessorament en enginyeria al senyor JOAN 
RIERA MAS (DNI. 38.791.784-F), amb domicili a la Plaça Granollers, número 3, 3er 1a, 
de Mataró (08302), per l’import de 6.000€  (sis mil euros) + 1.260€ d’IVA (mil dos-cents 
seixanta euros) anuals.  

Establir que el període del contracte serà de dos anys (2018-2020) prorrogable a dos 
anys més, per terminis anuals. La data d’inici serà la de formalització del contracte. 
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Que el contracte es va signar el dia 18 d’abril d’enguany i té validesa des del 18 d’abril 
del 2018 al 18 d’abril del 2020. Que en cas de que es produïssin les pròrrogues, 
finalitzarien la primera el dia 18 d’abril del 2021, i una segona el 18 d’abril del 2022. 

Alcaldessa Rosa Pou Baró (ERC-AM): 
El mateix, es va fer la licitació, també hi va haver una sola oferta i és també, qui ha 

guanyat, el Sr. Joan Riera Mas i és un per dos anys per un import de 6.000€ anuals, ve 

només cada... més l’IVA, sí, i ve cada 15 dies. Voldrà les mateixes preguntes, no? 

Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT): 
Correcte. És curiós que per un import així no hi hagi més licitadors. 

Alcaldessa Rosa Pou Baró (ERC-AM): 
Home, són 6.000€ anuals, eh? Potser no els interessa una feina tan petita. No ho sé, no 

entraré en aquest debat.  

 

2.5 Donar compte de la licitació deserta de les parades P-3 i P-6 del mercat 
municipal d’abastaments. Exp. 1978/2017 

En data 27 de novembre de 2017 es van aprovar els plecs de clàusules que havien de 
regir la licitació per a la concessió de les parades P3-M3 i P6-M6  del mercat 
d’abastaments de Caldes d’Estrac. 
 
Que el procediment de licitació així com les seves bases es van sotmetre a publicació 

tal i com estipulaven les bases.  

 

Que no es va presentar cap oferta a la licitació i que aquesta es va declarar deserta. 

 

Alcaldessa Rosa Pou Baró (ERC-AM): 
Hi va haver la licitació, no es va presentar cap oferta i per tant va quedar deserta. 

Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT): 
I ara què farem? 

Alcaldessa Rosa Pou Baró (ERC-AM): 
No ho sé, perquè ara de moment estem donant compte d’aquests punts, Sr. Arnó. Si 

ens posem a debatre cada donar compte...  

Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT): 
Si dona compte d’unes concessions que han quedat desertes suposo que ha d’haver- 

hi una previsió. 

Alcaldessa Rosa Pou Baró (ERC-AM): 
Al torn de preguntes si vol ens ho pregunta. 

Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT): 
Forma part del que és donar compte, és lògic que les preguntes vagin al punt 

corresponent, no? 
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Alcaldessa Rosa Pou Baró (ERC-AM): 
Ja veure què farem, perquè normalment hi ha sol·licituds de persones que volen les 

parades i quan es fa la licitació no apareixen, i ens ha passat varies vegades.  

 

2.6 Donar compte de l’adjudicació del servei de dinamització juvenil a l’Espai Jove 
de Caldes d’Estrac. Exp. 649/2018 

En data 08 de gener de 2018, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac va aprovar per unanimitat, la licitació del servei de Dinamització Juvenil de 
Caldes d’Estrac i els seus plecs de clàusules amb l’objectiu de fomentar la participació 
juvenil activa a la Vila. 
 
Pel decret de l’Alcaldia número 24/2018, de data 12 de gener es va esmenar  l’acord de 

la Junta de Govern Local sobre el concurs públic - licitació del servei de Dinamització 

Juvenil de Caldes d’Estrac. 

 

Que el procediment de licitació així com les seves bases es van sotmetre a publicació 

tal i com estipulaven les bases.  

 

Que es va presentar una única oferta a la licitació i que aquesta es va donar com a 

idònia per l’informe del tècnic de data 2 de febrer del 2018 i per la mesa de contractació 

i així se’n va fer la proposta d’adjudicació. 

 

Que mitjançant el decret de l’Alcaldia 77/2018, de 8 de febrer, es va adjudicar el 
contracte per a la prestació del servei de Dinamització Juvenil a la FUNDACIÓ PERE 
TARRÉS (NIF: R-5800395-E), amb domicili social al carrer Numància, número 149-151 
de Barcelona (08025), per l’import de 15.675€  -quinze mil sis-cents setanta-cinc euros 
(exempts d’IVA).  

Que el termini de presentació del servei serà de de dos anys (2018-2020) prorrogable a 
un any més. 
 
Que el contracte es va signar el dia 21 de febrer d’enguany i té validesa des del 1 de 
març del 2018 i fins el 29 de febrer del 2020. Que en cas de que es produís la pròrroga 
finalitzaria el dia 1 de març del 2021. 

Alcaldessa Rosa Pou Baró (ERC-AM): 
Es va presentar també una única oferta, que és la Fundació Pere Tarrés, per import de 

15.675€. Aquest és per dos anys, també. Fins el febrer del 2020. 

Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT): 
Li farem les mateixes preguntes. 

 

 

Alcaldessa Rosa Pou Baró (ERC-AM): 
D’acord 
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3. Hisenda – Promoció Econòmica – Comerç – Turisme 

3.1 Modificació de crèdit nº 03/2018 Transferència de Crèdit. Exp. 788/2018 

Vist l’expedient de modificació de crèdit núm. 03/2018 del pressupost municipal de 
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac per a l’exercici 2018, per transferència de crèdit, per 
import de 65.000,00 €. 

Vista la memòria de 23 d’abril de 2018 de la regidoria d’Hisenda, proposant la 
modificació de crèdit de les partides que indica. 

Vist l’informe d’intervenció, i el que estableix l’article 181,a) del Reial Decret Legislatiu 
2/2004 de 5 de març, l’article43.1 a) del Reial Decret 500/90 de 20 d’abril i la Base 13 
de les bases d’execució de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac per l’exercici 2018. 

Atesa la necessitat d’atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals 
la consignació en el pressupost actual és insuficient, cal  tramitar l’expedient de 
modificació de crèdit per mitjà de transferències de crèdit , amb subjecció a les 
disposicions vigents. 

Atès que s’han examinat els crèdits de l’esmentat pressupost que es poden deduir sense 
pertorbació del servei, es proposa l’adopció del següent: 

• Consignació de despeses amb crèdits de baixa 
 
 

APLICACIÓ  DESCRIPCIÓ CONSIGNACIÓ 
INICIAL 

PROPOSTA 
DE BAIXA 

CONSIGNACIÓ 
DEFINITIVA 

12 155 62283 Obres 
pavimentació.carrers o 
millora via pública 

421.457,00 65.000,00 486.5457,00 

 

Total baixes crèdits: 65.000,00 € 

• Consignació de despeses amb crèdits en alta  
 

 

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ CONSIGNA
CIÓ INICIAL 

PROPOSTA 
D’ALTA 

CONSIGNACI
Ó DEFINITIVA 

18 320 
63283 

Obres escola CEIP Sagrada 
Familia. 

105.000,00 65.000,00 170.000,00 

 

Total altes crèdits: 65.000,00 € 

La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 179.1 del Text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març. i als articles 34 a 38 del Reial Decret 500/1990. 

. 
Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de 
Règim Local, l’aprovació de la modificació del pressupost és competència del Ple de 
l’Ajuntament amb majoria simple. 

Per tant, 
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PROPOSO al Ple municipal l’adopció del següent acord: 
 

1. Aprovar l’expedient de transferència de crèdit  número 03/2018 que cal finançar 
mitjançant la baixa d’ altres aplicacions del pressupost vigent de la Corporació. 

 

2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies 
hàbils, mitjançant publicació d’un edicte al BOP i al taulell d’anuncis de 
l’Ajuntament a l’objecte que es puguin interposar les reclamacions que s’estimin 
oportunes. 

 

3. Determinar que en el cas que no es presenti cap reclamació l’acord s’entendrà 
elevat a definitiu sense adoptar-ne un de nou. 

 

Alcaldessa Rosa Pou Baró (ERC-AM): 
És una modificació de crèdit a través de la qual tenim la intenció d’arreglar la cuina de 
l’escola per posar en marxa el menjador amb cuina in-situ.  
Vist que el grup PDeCAT de Caldes ens ha portat pel pressupost, no per un compte en 
general si no pel pressupost al Tribunal Superior de Cuentas de Madrid i a la sindicatura 
de comptes de Catalunya i al Síndic de Greuges, com tenim 5 dies per resoldre tots 
aquests requeriments, doncs ara mateix no volem que l’escola, que la modificació de 
crèdit quedi involucrada amb res que tingui a veure amb aquesta denúncia i fins que 
resolem això tenim un marge de temps per replantejar com ho fem.  
Sabem segur que volem arreglar el menjador de l’escola, costa molt fer-ho segons amb 
quines altres partides, vull dir que esperarem a veure què passa i ho explicarem a la 
gent de l’escola que estan esperant. 
 

Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT): 
Els recomanem els que els vam dir a la comissió informativa, que utilitzin el romanent 
de tresoreria per crear l’aplicació i per tant, dotar la partida corresponent.  
 
Regidor Miquel Gonzàlez Monforte (PSC-CP): 
M’agradaria que algun cop escoltéssiu que la política no es fa denunciant a la gent, 
intentant judicialitzar la vida política d’un poble, i menys amb un pressupost.  
Per tant, jo sempre he intentat ser molt dialogant durant aquests 3 anys, però bueno, 
vostès continuen amb la mateixa línia i la resposta que ja els vaig donar al principi de 
tot, nosaltres continuarem igual, tirant els projectes endavant, quan no surt per un costat 
intentant sortir per l’altre.  
Tenim molt clar l’objectiu que és una cuina que vostès van tancar i no van saber obrir. I 
més que obrir, m’agradaria que pugés a l’escola i veiés com van deixar la cuina, perquè 
una cosa és tancar una cuina i l’altra que sigui un magatzem on es va deixar tirat tot el 
material que no es fa servir a l’escola.  
Tenim projecte eductiu, tenim projecte per l’escola i aquest era el nostre objectiu.  
En relació al romanent de tresoreria ja se li va exposar els dubtes que hi havia. 
Buscarem la màxima legalitat per poder fer servir el romanent de tresoreria perquè si el 
fem servir el romanent de tresoreria, ens demanarà quin paper legal tenim per poder 
demostrar que l’escola és nostra.  
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I com va buscant el peix que es mossega la cua, nosaltres intentem anar jugant amb el 
sistema de posar pals a les rodes sense mirar l’objectiu final polític seu, que l’únic 
objectiu polític seu és bloquejar econòmicament, administrativament, secretaria i 
intervenció. Aquest és el seu objectiu polític, el nostre és poder dotar una escola amb 
un sistema de menjador que tenia anys endarrere, que la pròpia AMPA ha quedat 
d’acord amb una empresa perquè instal·li tot el mobiliari, per tant estalviem a tota la 
ciutadania tota aquesta infraestructura que hauríem de posar també nosaltres, però que 
ho posarà una empresa i quan acabem la legislatura, vostè pot anar a l’escola i vendre’ls 
una altra vegada les meravelles que va fer durant aquells 8 anys. Però per lo menys no 
podrà dir que aquella cuina s’ha pogut obrir per vostè.  
 
Regidor Oscar Baró Clariana (ERC-AM): 

Anava a aclarir-li la possibilitat de fer-ho amb el romanent de tresoreria que de fet ja ho 
vam comentar a la comissió informativa que era una via que s’estava explotant, que 
tenia els seus esculls i que també ho replantejarem i acabarem de veure quina és la 
millor opció per sortir lo més ben parats possible dintre d’aquest joc en que estem 
sotmesos i per no repetir-me, només dir que estic completament d’acord amb les 
paraules del Sr. Gonzàlez.  

Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT): 
Permeti’m. Ja li vam dir que si utilitzava el romanent de tresoreria nosaltres estàvem 
d’acord.  
Punt 1. El projecte que executen i que han licitat en vàries fases és el que el govern 
anterior, és a dir, el presidit per mi mateix, vam executar en una primera fase i que la 
cuina de l’escola estava dintre de les millores. Per tant, el tenen redactat en el mateix 
projecte que vostès estan aprovant.  
I aquest govern, l’anterior, no va tancar la cuina, la va tancar l’AMPA i nosaltres 
simplement vam fer el que ens van demanar. Es va contractar una empresa externa que 
subministrava el menjar i fins ara ho ha està fent, amb l’anterior govern i amb l’actual, 
complint tots els requisits.  
I el tema del pressupost, permeti’m. Nosaltres com a regidors hem de fiscalitzar la feina 
que fa aquest govern i si aquest govern no permet la fiscalització de forma correcta i no 
dona tota la documentació que aquests regidors de l’oposició tenen dret, hi ha vies per 
poder-lis demanar.  
En tot cas, si ho han fet bé no els ha de preocupar per res. Quedarà arxivat i ja està. 
Nosaltres els vam demanar uns informes previs necessaris per aprovar el pressupost 
que vostès no van voler aportar. A partir d’aquí, nosaltres tenim els recursos que tenim 
i les vies que hi ha, que per altra banda existeixen precisament per evitar aquests 
problemes.  
I com ja li dic, el projecte educatiu, l’escola, tot això ja ho tenen fet, vostès estan vivint 
de renta. Vostès varen iniciar un projecte que ja tenien contractat, fins i tot el redactor i 
l’executor de les obres ja el tenien contractat. A partir d’aquí, vostès estan executant el 
projecte que els vam deixar. I si se’l llegeix amb deteniment, veurà que les obres de la 
cuina estaven incloses.  
 
Regidor Miquel Gonzàlez Monforte (PSC-CP): 
No aniré ara a mirar el projecte de la cuina perquè estic convençut que no està posat. 
Primer punt. No està posat.  
Segon, un ha de ser curós amb les paraules que diu. Nosaltres com a equip de govern 
sempre hem dit que tiraríem endavant el projecte per rehabilitar l’escola. No vam tirar a 
baix i vam pagar un altre per fer el projecte com va fer el govern de Convergència. 
Vostès van tirar un projecte a baix de rehabilitar l’escola, el van tirar a les escombraries, 
per fer un altre projecte. Nosaltres això no ho fem.  
Estic d’acord que estem tirant endavant el projecte de rehabilitació endavant, però és 
que vostès van fer un compromís amb el Departament d’Educació. Vostè va signar un 
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compromís que aquest ajuntament s’havia de gastar tants diners per l’escola. I vostè el 
va signar, perquè ells ens van adelantar 100.000€. I els 100.000€ del Departament 
d’Educació anaven a que nosaltres ens havíem de gastar 500.000€. No? No?  
Quan parlem, jo m’agradaria que penseu una mica amb el fet que no esteu al govern, 
que ara estem nosaltres, que anem a Educació i ens posa un paper sobre la taula signat 
per ell. Jo us ho dic perquè quan algú està a l’oposició té els problemes de no tenir tota 
la informació, d’aquests tipus de problemes. Però quan esteu a l’oposició, que teniu el 
Gestiona’t, que teniu tota la informació que voleu, i sobre el que heu firmat encara me 
dieu que no... ostres... a mi em sembla que és faltar una mica a la seriositat de les 
diferents regidories i del pressupost.  
I segon, estem retirant un punt de l’ordre del dia. Jo podria acabar la conversa dient aquí 
s’ha acabat la història perquè a més que més m’estigueu dient coses que no són 
veritat... retirem un punt de l’ordre del dia, de  la cuina de l’escola, que hem de buscar 
solucions perquè envieu un pressupost als tribunals.  
Sou indepes però aneu al Tribunal de Cuentas, perquè portem els llaços grocs però nos 
vamos a Madrid. No, no, tu con el grupo. Sou indepes, però a Madrid a ver como nos 
casca. La situació és la que hi ha, per tant, nosaltres retirem el punt, intentarem buscar-
ho per altres vies. 
 
Alcaldessa Rosa Pou Baró (ERC-AM): 
Acostumem-nos a demanar torn de paraula. 
 
Regidora Elisabeth Segura Gubern (PDeCAT): 
M’agradaria deixar clar que, i per coneixença pròpia, que no és mentida, és cert, hi ha 
un conveni signat amb el Departament d’Ensenyament que a més a més va passar per 
aquest plenari, es va aprovar i vostès no van votar-hi en contra. Però a més li diré una 
cosa, aquest conveni no deia que era l’ajuntament que ho havia de treure de la seva 
butxaca. Aquest conveni anava vinculat al PUOSC que el PSC i ERC van tirar endarrere 
del Parlament. Anava vinculat a un PUOSC de 500.000€ que Caldes d’Estrac havia de 
ser adjudicatari i per motius de política que se’ns en va de la política municipal, això va 
quedar en un cul de sac. I no és que nosaltres ens inventéssim una partida i que 
diguéssim que posaríem 500.000€ del propi ajuntament, no Sr. Gonzàlez. 
 
Regidor Miquel Gonzàlez Monforte (PSC-CP): 
I perquè retires el pressupost? Perquè dius que no podem posar un ingrés que no toca? 
Si no tenies lligat el PUOSC, no el tenies i el vas posar en un pressupost 

Regidora Elisabeth Segura Gubern (PDeCAT): 
Hi ha un document de compromís. 

Regidor Miquel Gonzàlez Monforte (PSC-CP): 
I els diners que hem gastat d’on són? Són de l’ajuntament, de la Diputació de Barcelona. 

Regidora Elisabeth Segura Gubern (PDeCAT): 
No estem parlant dels que s’han gastat, evidentment que estem d’acord amb les obres 
del centre de l’escola Sagrada Família. Sempre hem estat d’acord amb qualsevol obra i 
millora que s’hagi fet a l’escola Sagrada Família. Vostè té el seu criteri i nosaltres el 
nostre i m’agradaria ...... 

Regidor Miquel Gonzàlez Monforte (PSC-CP): 
Esteu en contra de qualsevol obra que fan els altres 

Regidora Elisabeth Segura Gubern (PDeCAT): 
No, Sr. Gonzàlez, no. 
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Regidor Miquel Gonzàlez Monforte (PSC-CP): 
I el Sr. Arnó va dir en un ple que els clients que es gastaven a l’escola se’ls havia de 
gastar la Generalitat, això ho va dir aquí. 

Regidora Elisabeth Segura Gubern (PDeCAT): 
M’agradaria que no s’ho prengui com que li estem dient mentida, perquè com vostè diu, 
quan nosaltres érem governant, fèiem les coses d’una altra manera i també m’agradaria 
que el projecte se’l mirés bé perquè nosaltres no fèiem una rebaixa econòmica sinó que 
acceptàvem unes millores i a l’apartat de millores constava la cuina. Així era el desig de 
l’àrea de poder tirar-ho endavant. 

Alcaldessa Rosa Pou Baró (ERC-AM): 
Doncs això no s’ha pogut fer perquè ens han dit que no era possible. No podem posar 
la cuina com a millores.  

Regidor Josep Maria Casals Lacostena (PDeCAT): 
Sr. Gonzàlez, jo només li volia dir una cosa, el llaç groc no és per la Independència. 
Molts dels que portem el llaç groc també som independents, però el llaç groc es porta 
per la injustícia que està fent amb els presoners polítics, que els partits que recolzen el 
govern estan dient que no és cert, però hi ha presos polítics i el llaç és la protesta. Tots 
els que no volen sentir-ho estan dient que això només és independentista i això és 
només per aclarir-ho.  
 
Regidor Miquel Gonzàlez Monforte (PSC-CP): 
No es preocupi, retiro la paraula dels llaços grocs però segueixo pensant que si són 
independentistes que es posen amb una estelada, tot el tema independentista i vostè, 
jo ho he respectat i ho respectaré sempre, però em grinyola que gent independentista 
vagi al Tribunal de cuentas de Madrid. Retiro lo del llaç groc perquè vostè té raó, i jo 
també penso lo mateix que és per una presó que tampoc estic d’acord amb això, però 
no deixar de ser que anar al Tribunal de Cuentas de Madrid algú que està pensant que 
no és d’aquest país, pues la veritat és que grinyola.  

Regidor Josep Maria Casals Lacostena (PDeCAT): 
De totes maneres actualment no és que el Tribunal de comptes estiguin a Madrid, és 
que ens estan governant des de Madrid a Barcelona. Que això també és una altra 
història però no toca.  

Alcaldessa Rosa Pou Baró (ERC-AM): 
Anirem acabant el punt  

Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT): 
Un petit matis. El document de la inversió dels 500.000€ es va aprovar en aquest plenari, 
per tant, vostès en tenen còpia perquè anava en un plenari i sempre n’han tingut còpia 
de la documentació. No em vingui a dir que l’han trobat o deixat de trobar. Diu el que 
diu perquè es va aprovar en plenari i va estar a exposició pública. 
 
Regidor Miquel Gonzàlez Monforte (PSC-CP): 
El tema dels diners, anem al departament d’Educació i no ens donen un euro perquè... 

Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT): 
Potser no en saben prou. 
 
Regidor Miquel Gonzàlez Monforte (PSC-CP): 
S’ha de tenir el carnet del PDeCAT, ja ho sé. Passa que vas allà i et treuen el conveni i 
no et donen un euro. 
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Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT): 
Perquè no en saben 

Regidor Miquel Gonzàlez Monforte (PSC-CP): 
Miri si en sabem que l’escola estarà acabada. 

Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT): 
I si fa referència al seu famós projecte encarregat a un arquitecte tècnic dues setmanes 
abans de les eleccions del 2007, entregat i aprovat per la última junta de govern del 
govern sortint una vegada havia perdut les eleccions, fet per un arquitecte tècnic, el qual 
no s’aguantava per enlloc perquè el projecte de remodelació l’ha tingut que fer un 
arquitecte professional, doncs sí, no va servir de res i vam tindre que pagar una factura 
de 12.000€.  

Alcaldessa Rosa Pou Baró (ERC-AM): 
Sr. Gonzàlez, li demano que ho deixem aquí, si li sembla bé.  
Només acabo el punt dient que estem molt tranquils, el Tribunal de Cuentas ens diu de 
la preocupació del PDeCAT per quin serà el futur econòmic d’aquest ajuntament en el 
cas que nosaltres apliquem aquest pressupost. I nosaltres estem molt tranquils perquè 
justament hem aconseguit amb aquests dos anys que estigui dins del rati de deute 
permès, estem pagant a menys d’un mes als proveïdors, per tant, considerem que estem 
fent un sanejament econòmic d’una manera molt sensata.  
Som molt prudents a l’hora de gastar i  no tenim cap mena de problema. L’únic que 
passa, com ell diu, podem estar tranquils, però això ens dinamita l’ajuntament durant 
una setmana que hem de parar màquines per preparar tota la documentació i això és el 
que ens passa. Si ens queixem que no podem tenir les actes a temps, ara encara 
trigarem una miqueta més.  
 
VOTACIONS: 

Queda sobre la taula 
 
 

3.2 Modificació de crèdit nº 04/2018 Transferència de Crèdit. Exp. 892/2018 

NÚM.EXPEDIENT: 04/2018 

Vist l’expedient de modificació de crèdit núm. 04/2018 del pressupost municipal de 
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac per a l’exercici 2018, per transferència de crèdit, per 
import de 10.000,00 €. 

Vista la memòria de 9 de maig de 2018 de la regidoria d’Hisenda, proposant la 
modificació de crèdit de les partides que indica. 

Vist l’informe d’intervenció, i el que estableix l’article 181,a) del Reial Decret Legislatiu 
2/2004 de 5 de març, l’article43.1 a) del Reial Decret 500/90 de 20 d’abril i la Base 13 
de les bases d’execució de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac per l’exercici 2018. 

Atesa la necessitat d’atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals 
la consignació en el pressupost actual és insuficient, cal  tramitar l’expedient de 
modificació de crèdit per mitjà de transferències de crèdit , amb subjecció a les 
disposicions vigents. 

Atès que s’han examinat els crèdits de l’esmentat pressupost que es poden deduir sense 
pertorbació del servei, es proposa l’adopció del següent: 
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• Consignació de despeses amb crèdits de baixa 
 
 

APLICACIÓ  DESCRIPCIÓ CONSIGNACIÓ 
INICIAL 

PROPOSTA DE 
BAIXA 

CONSIGNACIÓ 
DEFINITIVA 

13 338 48011 Transferències Casal 
d’Avis 

10.000,00 10.000,00 0,00 

Total baixes crèdits: 10.000,00 € 

• Consignació de despeses amb crèdits en alta  
 

 

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ CONSIGNA
CIÓ INICIAL 

PROPOSTA 
D’ALTA 

CONSIGNACI
Ó DEFINITIVA 

13 338 
48030 

Agrupació pensionistes i 3A edat 
de Caldes. 

0,00 10.000,00 10.000,00 

 

Total altes crèdits: 10.000,00 € 

La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 179.1 del Text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març. i als articles 34 a 38 del Reial Decret 500/1990. 

 
Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de 
Règim Local, l’aprovació de la modificació del pressupost és competència del Ple de 
l’Ajuntament amb majoria simple. 

Per tant, 

PROPOSO al Ple municipal l’adopció del següent acord: 
 

1. Aprovar l’expedient de transferència de crèdit  número 04/2018 que cal finançar 
mitjançant la baixa d’ altres aplicacions del pressupost vigent de la Corporació. 

 

2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies 
hàbils, mitjançant publicació d’un edicte al BOP i al taulell d’anuncis de 
l’Ajuntament a l’objecte que es puguin interposar les reclamacions que s’estimin 
oportunes. 

 

3. Determinar que en el cas que no es presenti cap reclamació l’acord s’entendrà 
elevat a definitiu sense adoptar-ne un de nou. 

 

Regidor Oscar Baró Clariana (ERC-AM): 

En aquest cas, aquesta modificació de crèdit en realitat hi ha un tema de forma més que 
de fons, ja ho vam comentar. No es tracta de moure d’una aplicació per pujar-ne una 
altra. És motivat per un nom.  
Es tracta d’unes despeses que estan destinades per valor de 10.000€ a l’Agrupació de 
Pensionistes i Tercera Edat de Caldes. Simplement en lloc de posar aquesta descripció, 
havíem anomenat l’aplicació que tenia aquesta consignació d’una altra manera, 
Transferència a Casals d’Avis.  
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És un tema formal que ha d’estar ben posat el nom de l’associació o agrupació 
destinatària. Simplement es tracta de crear una nova partida amb aquest altre nom, però 
el fons és el mateix.  
 
Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT): 
Tractant-se de tràmits de govern, ens abstindrem. 

Alcaldessa Rosa Pou Baró (ERC-AM): 
Entenc que queda aprovada per unanimitat.  

La Secretària: 
No, s’abstindran 
 
VOTACIONS: 

Alcaldessa Rosa Pou Baró (ERC-AM): 
Ah, d’acord. 6 a favor i 4 abstencions. 

 

4. Acció Social – Atenció a les persones – Ocupació 

4.1 Aprovació de les bases reguladores de subvencions sobre la quota líquida de 
l’impost sobre bens immobles, corresponents al domicili habitual, a favor de 
titulars de famílies monoparentals, i convocatòria pel seu atorgament. 
Exp.862/2018 

 
Antecedents 
 
El Ple de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, en sessió ordinària de 7 de novembre de 
2016, va aprovar inicialment el text d’unes bases específiques per sol·licitar i atorgar 
subvencions de la quota de l’IBI per a famílies monoparentals.  
 
Aquest acord es va sotmetre a informació pública durant el termini de vint dies hàbils, 
mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de data 25 
de novembre de 2016. Durant el termini d'exposició pública no s’han presentat 
al·legacions. 

Vist que la Comissió Informativa en sessió ordinària de 23 de gener de 2017 ha 
dictaminat favorablement, amb l’assentiment dels regidors d’ERC-AC i del PSC-PM, 
que representa la majoria absoluta del nombre legal de membres. 

Legislació aplicable 
 
Arts.124 a 129 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals 
 
Articles 240 i 241 del DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya.  
 
ACORD. 
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Primer.- Regular la convocatòria anual de la subvenció a les famílies monoparentals 
del municipi de Caldes d´Estrac per l´any 2018 i successius en tant que no es 
modifiqui, a través de l´aprovació de les Bases Reguladores per a l´atorgament de 
subvencions sobre la quota liquida de l´impost sobre béns immobles, corresponent al 
domicili habitual, a favor dels titulars de famílies monoparentals, amb les esmenes 
introduïdes segons informe de la Treballadora Social emès el 23 d´abril del 2018 amb 
el següent redactat definitiu. 
 
 
 

BASES REGULADORES 2018 PER  A L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS SOBRE LA QUOTA LÍQUIDA DE 
L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES, CORRESPONENT AL DOMICILI HABITUAL, A FAVOR DELS 
TITULARS DE FAMÍLIES MONOPARENTALS 
 
1.- Objecte 
Primera.- L’objecte d’aquestes bases és la regulació de l’atorgament a les persones titulars de família monoparental 
d’una subvenció sobre l’import de la quota líquida de l’impost sobre béns immobles corresponent al seu habitatge 
habitual. 
 
2.- Finalitat 
La finalitat d’aquestes subvencions és eliminar la possible discriminació de les persones titulars de família 
monoparental respecte les destinatàries de la bonificació establerta a l’ordenança fiscal reguladora de l’impost 
sobre béns immobles, per als subjectes passius propietaris del seu domicili habitual que tinguin la condició de 
titulars de família nombrosa. 
 
 
3.- Règim jurídic 
1. Les subvencions a les que fan referència aquestes bases tenen caràcter voluntari i eventual, són lliurament 
revocables en tot moment, no generen cap dret a l’obtenció de subvencions en anys posteriors i no es poden 
al·legar com a precedent, així com tenen caràcter no devolutiu. 
2. El procediment per a l’atorgament de les subvencions previstes en aquestes bases serà el de concurrència 
pública no competitiva. 
 
3. A aquests efectes i, d’acord amb el que disposa l’article 13.2 de la Llei general de subvencions i, atesa la 
naturalesa d’aquesta, s’excepciona a les persones perceptores l’obligació continguda a l’article 189.2 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. 
 
4.- Persones destinatàries 
Podran sol·licitar la subvenció les persones titulars de família monoparental que constin, respecte el seu domicili 
habitual,  com a propietàries, copropietàries, usufructuàries dels béns immobles, i arrendatàries que suportin el 
pagament de l’IBI corresponent. 
 
5.- Conceptes 
A l'efecte de l'atorgament de la subvenció, s’entendrà: 

 Família monoparental: el concepte que sigui d’aplicació de conformitat amb la normativa vigent en la 
data de la convocatòria de la subvenció. 

 Titular de família monoparental: la persona titular de la unitat familiar a la qual s’ha reconegut la condició 
de família monoparental. 

 Domicili habitual: aquell en el qual estigui empadronada la persona beneficiària en el moment de meritar-
se la quota subvencionada. 
 
6.- Condicions i requisits 
Ésser titular de família monoparental, segons normativa vigent en la data de meritació de la quota subvencionada 
de l’impost sobre béns immobles.  
 
Estar empadronat/da l’habitatge per al qual es sol·licita la subvenció i al municipi amb una antiguitat mínima de 
dos anys consecutius, a comptar de la data d’aprovació d’aquestes bases. 
 
Ésser subjecte passiu de l’Impost sobre Béns Immobles pel seu habitatge habitual o llogater dels quals s’els 
repercuteix segons contracte de lloguer el pagament de l’IBI.  
 
Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament i resta d'administracions i amb la Seguretat 
Social. En cap cas s’aprovarà la subvenció si constés pendent algun pagament de l’IBI d’un any en que s’hagués 
beneficiat de la pròpia subvenció. 
 
7.- Quantia de la subvenció 
L'import de la subvenció es determinarà prenent com a referència la quota líquida de l'impost sobre béns immobles 
de l'habitatge habitual, corresponent a l'exercici en què es publica la convocatòria. 
 
La quantia de la subvenció serà com a màxim del 40% del rebut de l’IBI de l’any en curs sempre que l'immoble de 
què es tracti tingui un valor cadastral inferior a 60.000 euros i constitueixi l'habitatge habitual de la família 
monoparental i compleixi amb la baremació econòmica corresponent dels Serveis Socials. 
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No es podran concedir subvencions per sobre del crèdit disponible. 
 
Aquest import es podrà veure disminuït en el supòsit que a causa del nombre de sol·licituds presentades se superi 
la quantia prevista a la partida pressupostària aprovada per a aquesta subvenció. Donat el cas, s’haurà d’establir 
un prorrateig de les ajudes entre totes les persones beneficiàries d’aquesta subvenció. 
 
La sol·licitud de subvenció de família monoparental serà incompatible amb qualsevol altra bonificació de 
l’ordenança fiscal núm. 1. 
 
8.-Sol·licituds i termini 
El procediment es tramitarà mitjançant convocatòria pública que s’ajustarà a allò que disposen aquestes bases. 
Les sol·licituds s’hauran de presentar, mitjançant model d’instància normalitzat, dins el termini establert a la 
convocatòria pública. 
En les sol·licituds haurà de constar: 
a) Nom, cognoms i NIF de la persona sol·licitant. 
b) Petició concreta de la subvenció. 
c) Fotocòpia del títol de família monoparental. 
d) Fotocòpia de la resolució acreditativa del reconeixement legal de la discapacitat, en cas que hi hagi membres 
de la família monoparental amb discapacitat o de la targeta acreditativa de la discapacitat. 
e) Declaració responsable en la sol.licitud  de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament i 
la resta d’administracions, així com amb la Seguretat Social. 
f) Sol·licitud de transferència bancària per al pagament de la subvenció degudament emplenada i signada per la 
persona interessada o per la seva persona representant, segons model establert a tal efecte. 
g) Declaració de renda i nòmines, ingressos mensuals dels darrers 6 mesos amb extractes bancaris dels majors 
de 16 anys de la unitat familiar de convivència. 
h) Fotocòpia del contracte de lloguer on consti la repercussió de l’IBI al llogater. 
i)  Rebuts i/o documentació acreditativa  de l’import pagat de l’any en curs. 
j)  Documentació acreditativa del valor cadestral de l’inmoble. 
k) Data i signatura de la persona sol·licitant. 
 
 
 
En el cas de llogaters del seu domicili habitual als quals el propietari repercuteix en la renda del lloguer l'impost 
sobre béns immobles, la còpia del contracte de lloguer de l'habitatge habitual vigent a 1 de gener, data de meritació 
de la quota subvencionada, i la còpia dels rebuts de l'any fins al mes anterior a la data de publicació de la 
convocatòria on consti expressament la repercussió de l'impost. Si s'ha produït canvi de domicili durant l'exercici, 
còpia del nou contracte i còpia dels rebuts amb la repercussió de l'impost. 
 
La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació plena de les bases reguladores de la subvenció. 
 
El pagament de la subvenció s’efectuarà, mitjançant transferència bancària, en el compte de l’entitat bancària 
indicat per la persona beneficiària, una vegada comprovat que s’ha efectuat el pagament del rebut objecte de la 
subvenció.  
 
9.- Resolució de les sol·licituds 
L'atorgament es resoldrà per la Junta de Govern Local, a proposta de la comissió de valoració formada per 
l'alcaldessa, la regidora de Serveis Socials, i la treballadora social. 
 
Efectuada la valoració per la comissió abans esmentada, s’elevarà la proposta a l’òrgan competent per resoldre 
per raó de la quantia, d’acord amb el que estableixen les Bases d’execució del pressupost vigent. 
El termini màxim per a la resolució serà a data 15  de Desembre del mateix any. 
 
La resolució de l’atorgament posarà fi a la via administrativa, contra la qual les persones interessades podran 
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició en el termini d’un mes, o bé recurs contenciós administratiu, 
o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos. 
 
Transcorregut el termini fixat sense que s’hagi notificat una resolució expressa, s’entendrà desestimada la 
sol·licitud d’atorgament de la subvenció. 
 
10.-Incompatibilitats 
Aquesta subvenció no serà acumulable amb la bonificació o subvenció pel concepte de família nombrosa de 
l’impost sobre béns immobles, ni amb altres subvencions que, sobre la quota d’aquest impost, es puguin 
reconèixer. 
 
11.- Crèdit pressupostari 
Aquesta subvenció anirà a càrrec de la partida pressupostària que s’habiliti des de Serveis Socials als efectes 
escaients i quedarà condicionada a l’habilitació de crèdit suficient i adequat al pressupost municipal vigent en funció 
de la dotació. 
 
12.- Justificació i pagament 
L'Ajuntament verificarà el pagament de l'impost sobre béns immobles de l'exercici de la convocatòria, mitjançant 
certificat de l'ORGT en el cas dels titulars propietaris del domicili habitual, així com el dels propietaris de l'habitatge 
llogat. 
 
Es procedirà al pagament mitjançant transferència bancària al compte indicat pel beneficiari en el model 
normalitzat. 
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13.- Regim sancionador 
Els beneficiaris restaran sotmesos a les responsabilitats i al regim sancionador que estableix la normativa aplicable 
en matèria de subvencions, la Llei general pressupostària i la Llei general tributària. 
 
L’Ajuntament iniciarà un procediment de reintegrament de la subvenció concedida i abonada indegudament de 
conformitat amb la legislació vigent. 
 
14.- Normativa aplicable 
En tot allò no previst en aquestes bases s’estarà al que disposen la normativa municipal general reguladora de les 
subvencions; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de 
juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions i altra normativa concordant. 

 
 
Segon.- Aprovar la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions 
per a suport de les famílies monoparentals per a l'any en curs, en els termes següents: 
 
- La convocatòria es regeix per les bases reguladores. 
- El termini per a presentar les sol·licituds és del 2 al 15 de Novembre de l’any en curs. 
- Les persones interessades hauran de presentar la sol·licitud corresponent a l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, Plaça de la Vila, s/n, 08393 
de Caldes d’ Estrac, adjuntant còpia autenticada dels documents esmentats al punt 8. 
 
Tercer .- Publicar la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a la 
seu electrònica municipal. 
 
Quart.- Una vegada acabat el termini d’exposició, l’aprovació de les bases esdevindrà 
definitiva. 

 

Regidora Laura Aloy López (ERC-AM): 

Bona tarda a tothom. Com ja sabeu, aquestes bases les vam fer l’any passat per un 

tema d’equiparar i que tinguessin les mateixes possibilitats les famílies nombroses com 

les monoparentals. De fet, totes les bases es regulen mitjançant la comparativa amb 

aquestes unitats de convivència, amb aquestes famílies i aquest any, l’únic que fem ara 

és actualitzar a l’any en curs del 2018, les bases que és un tema de forma, de les dates 

i algun perfil més, però és lo que vam aprovar l’any passat, simplement actualitzant les 

dates a aquest any.  

 

Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT): 
Tal com vàrem fer l’any anterior i vist el compromís que vàrem prendre a l’inici de mandat 

sobre el fet de donar suport a aquest tipus d’accions, el nostre vot serà favorable. El que 

sí que no entenc a què ve a cuento el fet que s’inclogui aquí, vist que a la comissió 

informativa, perquè també hi devíem ser nosaltres i també hi vam donar el consentiment, 

al tercer paràgraf dels antecedents. L’assentiment dels regidors d’ERC i del PSC, 

m’imagino que també hi érem nosaltres, no? 

Regidora Laura Aloy López (ERC-AM): 

Entenc que sí.  

Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT): 
El fet de fer referència a una comissió informativa, que no he vist mai en cap dictamen, 

en tot cas els demanaria retirar aquest paràgraf 

Regidora Laura Aloy López (ERC-AM): 

Si de cas mirar si estaven a la comissió informativa o no i si estaven, incloure-ho. Hi ha 

comissions informatives i plens que no han vingut. 
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Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT): 
Jo que a uns antecedents s’inclogui el que es parla a una comissió informativa no ho 

havia vist mai. 

Regidora Laura Aloy López (ERC-AM): 

És qüestió de comprovar si hi eren i incloure-ho 

Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT): 
En tot cas el nostre vot és favorable. 

 

VOTACIONS: 

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

Sra. Secretària: 

Es retira aquest paràgraf? 

Alcaldessa Rosa Pou Baró (ERC-AM): 
Sí, retirem-lo.  

 

5. Urbanisme – Habitatge – Medi Ambient 

5.1 Aprovació del model de comunicació prèvia d’obres i treballs. Exp. 862/2018 

Antecedents 
 
Atès que l’article 187.4 lletra d) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per l’article 64.3 de la Llei 
3/2012, del 22 de febrer, preveu la possibilitat que, mitjançant l’aprovació d’una 
ordenança municipal, es pugui substituir la necessitat d’obtenció de la llicència, per una 
comunicació prèvia, en funció de l’entitat de les obres o de les actuacions a realitzar. 
 
En sessió extraordinària de Ple, celebrada el dia 19 de desembre de 2016, es va aprovar 
inicialment l’Ordenança reguladora de la Comunicació prèvia de Caldes d’Estrac. 
 
Aquest acord fou publicat durant trenta dies hàbils en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, des del 2 de gener fins el 14 de febrer de 2017, sense que es presentessin 
reclamacions, i va esdevenir definitivament aprovat, sense necessitat d’adoptar-ne un 
de nou. 
 
 
Legislació aplicable 
 

• Article 187.4 lletra d) del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost del Text Refós de la 
Llei d’Urbanisme. 

 

• Article 64.3 de la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei 
d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. 

 

• Ordenança municipal sobre actuacions que requereixem Comunicació Prèvia. 
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ACORDS 
 
Primer.- Aprovar el model de Comunicació Prèvia d’Obres i Treballs adjunt a aquest 
acord. 
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al conjunt d’àrees i regidories de l’Ajuntament. 
 

Alcaldessa Rosa Pou Baró (ERC-AM): 
Es tracta simplement d’aprovar el model de comunicació prèvia de les obres i treballs 

que ja es va aprovar en el ple del 19/12/2016. Sembla ser que havia quedat pendent, 

s’havia d’aprovar el que és el model concret i és el que fem avui. 

Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT): 
Recordo que a la comissió informativa ens ballava el fet de que ara el document en si 

parla de pagar un mínim de 150€ quan no sabem si a l’ordenança ho posava o no. 

Sra. Secretària: 

He comprovat que l’ordenança no especifica cap quantitat. Això és una fiança de 

residus, no és cap quantitat que nosaltres recaptem com a tal, per tant, no modifica 

l’ordenança. És una fiança.  

 

Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT): 
Tot i que creiem que primer havia d’estar contemplat a l’ordenança. En tot cas, cal 

aprovar un model i per tant el nostre vot serà a favor però demanaríem que es revisés 

l’ordenança i en cas que no consti aquests detalls, s’incorporin.  

Alcaldessa Rosa Pou Baró (ERC-AM): 
Ho farem així. 

VOTACIONS: 

S’aprova per unanimitat 

 

6. Joventut – Esports – Cultura 

Res a tractar 

 

Alcaldessa Rosa Pou Baró (ERC-AM): 
Tenim un assumpte sobrevingut. L’Alcaldessa de Sant Cebrià ens demana de poder 
disposar de la compatibilitat per poder tenir unes hores al nostre tècnic de joventut per 
substituir la malaltia de la seva tècnica actual.  

El tècnic de joventut també hi està d’acord, ens demana aquesta compatibilitat per anar-
hi fora de l’horari de l’ajuntament de Caldes.  

Ens ha entrat avui i per no esperar-nos perquè és una qüestió de malaltia, per no 
esperar-nos al proper ple que és a finals de juliol, primer de tot votar la urgència.  
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VOTACIONS: 

S’aprova per unanimitat 

 

EXP. 22/2018.- COMPATIBILITAT TEMPORAL DEL SR. DAVID SERRA ROURA A 

L’AJUNTAMENT DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA. 

ANTECEDENTS DE FET: 

Primer.- Per Registre d’entrada 2140 de data 28 de maig de 2018 l’Ajuntament de Sant 

Cebrià de Vallalta interessa d’aquesta Alcaldia la conformitat per part d’aquest 

Ajuntament “… per contractar, amb dedicació parcial, al Sr. David Serra Roura, amb 

D.N.I. 36.570.231R, com a Tècnic auxiliar de Joventut de l’Ajuntament de Sant Cebrià 

de Vallalta, des de la Baixa it de la Tècnica auxiliar de Joventut fins la reincorporació 

d’aquesta.”. 

Segon.- El Sr. David Serra Roura resulta personal laboral d’aquest Ajuntament (Grup 

CD A2 18)  amb una dedicació horària setmanal de 40 hores setmanals. 

FONAMENTS DE DRET: 

I.- Article 321 del DECRET 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del 

personal al servei de les entitats locals: 

“El règim d’incompatibilitats del personal al servei de les entitats locals comprès en 

l’àmbit d’aquest Reglament és el que estableix amb caràcter general per a la funció 

pública la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de 

les administracions públiques, i el contingut en la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 

d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat de 

Catalunya.”. 

II.- Article 333 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del 

personal al servei de les entitats locals 

“Correspon al ple de la corporació o òrgan màxim de l’entitat local: 

a) Adoptar acords resolutoris sobre situacions de compatibilitat o incompatibilitat, d’ofici 

o a instància de part interessada, bé corresponguin a peticions concretes o afectin 

col·lectius determinats…”. 

És parer d’aquesta Alcaldia que el Ple de l’Ajuntament acordi: 

PRIMER.- Autoritzar al Sr. David Serra Roura (D.N.I. 36.570.231R) per tal que, de 

conformitat a la sol·licitud de l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta de data 25 de maig 

de 2018 (R.E. 2140/2018 de 28 de maig), pugui compatibilitzar la seva dedicació com a 

Tècnic de Joventut de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac fora de l’horari laboral en aquesta 

i sense afectar a les tasques pròpies com a Tècnic de Joventut. 

SEGON.- Advertir que, a banda de les limitacions horàries i d’afectació al normal 

desenvolupament de les tasques del lloc de treball, la compatibilitat autoritzada ho és 

mentre duri la baixa prevista per IT de la Tècnica Auxiliar de Joventut de l’Ajuntament 

de Sant Cebrià de Vallalta i, en definitiva, es produeixi la seva reincorporació al dit 

Ajuntament. 

TERCER.- Notificar a l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, a l’interessat i a RRHH el 

present acord als efectes oportuns. 
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Alcaldessa Rosa Pou Baró (ERC-AM): 
Si estan d’acord en votar la compatibilitat 

Regidor Joaquim Arnó Porras (PDeCAT): 
Si  
 
VOTACIONS: 

Alcaldessa Rosa Pou Baró (ERC-AM): 
S’aprova per unanimitat 

 

PART DE CONTROL 

7. Mocions 

7.1 Moció que presenta el Grup Municipal d’ERC-AM per a la defensa dels drets 
de les dones víctimes d’agressions sexuals 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

La sentència dictada recentment per l’Audiència provincial de Navarra en relació al cas 

conegut com “La Manada” condemna els cinc membres acusats per abús sexual i no 

per violació els fets que van passar durant les festes dels San Fermines del 2016, a 

Pamplona. La resolució judicial estableix penes de 9 anys de presó per abús sexual 

continuat amb prevalença i a 5 anys de llibertat vigilades després del compliment de la 

pena. El tribunal no ha considerat el delicte d’agressió sexual i obvia que es produís cap 

tipus d’intimidació ni de violència i tampoc no té en compte l’agreujant per actuació 

grupal ni la vulneració de la intimitat. 

La sentència ha generat un fort rebuig social i del moviment feminista i nombroses 

expertes i experts jurídics l’han valorat, així com entitats feministes i de dones, ONU 

dones i Amnistia Internacional, entre altres. La consideració d’abús sexual dels fets és 

un greuge cap a totes les dones i suposa una legitimació de la violació que situa en una 

posició de total desempara a totes les dones supervivents d’aquests delictes. La 

sentència afavoreix la impunitat de les agressions masclistes i envia un missatge de 

descrèdit de la vivència de les dones que pateixen aquestes agressions i les revictimitza. 

A més, aquest cas posa de manifest com els estereotips de gènere influeixen en l’anàlisi 

dels fets i les conclusions exposades pels magistrats, en especial allò que s’expressa al 

vot particular en què es demana l’absolució de totes els acusats a excepció del delicte 

lleu de furt. 

És evident que la justícia espanyola no empara els drets de la ciutadania i ha sortit a la 

llum el biaix patriarcal que la perverteix i que encara la fa més injusta per les dones. 

Aquesta sentència crea un precedent d’impunitat i desacredita la versió de la víctima 

posant al centre del debat la forma d’actuació de la dona que pateix la violència i no pas 

de les persones que l’exerceixen.  

Per la seva part, les administracions públiques han de continuar portant a terme mesures 

de prevenció de la violència masclista i de sensibilització en la igualtat de gènere i la 
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prevenció de les relacions abusives. A Catalunya, enguany commemorem una dècada 

d’ençà de l’aprovació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la 

violència masclista que garanteix un conjunt de drets per restituir el projecte de vida de 

les dones en situació de violència masclista. 

No és No! Cap violació és justificable o interpretable. 

 

Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Caldes 

d’Estrac proposa d’adopció dels següents 

ACORDS 

Primer. Manifestar el suport d’aquest Ajuntament a les dones que són víctimes 
d’agressions sexuals. 

Segon. Animar a totes les persones compromeses amb la causa feminista a seguir 
mostrant el seu rebuig a la sentència i el seu suport a les dones supervivents de les 
violències masclistes  perquè volem ser lliures no valentes. 

Tercer. Exigir la revisió del Codi Penal perquè s’hi incorpori la perspectiva de gènere 

per tal que s’eviti l’existència d’interpretacions arbitràries i que es basen en estereotips 

de gènere,  que acaben portant a sentències amb un clar biaix masclista. 

Quart. Garantir la formació obligatòria i continuada de la judicatura per a la garantia dels 
drets de les dones. 

Cinquè. Portar a terme un protocol a nivell municipal per a la prevenció i l’abordatge de 
situacions d’assetjament sexual en els espais d’oci i de lleure. 

Sisè. Formar en perspectiva de gènere i violència masclista totes i tots els professionals 
de l’Ajuntament, en especial aquells que ofereixen serveis directes a les dones. 

Setè. Comunicar aquest acord a les entitats de dones del municipi, als grups polítics al 
Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes. 

 

INTERVENCIONS: 

Regidora Laura Aloy López (ERC-AM): 

Volia comentar lo que s’està fent des d’aquesta àrea en aquest tema.  

A Caldetes no tenim protocol propi de víctimes d’agressions sexuals perquè és el 

Consell comarcal amb els ajuntaments de menys de 20.000 habitants qui ha d’elaborar 

aquest pla.  

Nosaltres el que fem quan tenim un cas d’assetjament o d’agressió sexual el que fem 

és regir-nos per la llei de violència de gènere de la Generalitat de Catalunya.  

Dir que igualment Serveis Socials, des de la meva àrea, tenim una tècnica ara mateix, 

el Consell Comarcal ara mateix està elaborant aquest protocol i nosaltres estem 

participant en una de les comissions per l’elaboració d’aquest protocol. Només volia que 

quedés clar lo que s’estava fent des d’aquí. 
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Regidor Joan Baró Viaplana (PSC-CP): 

Nosaltres estem absolutament d’acord i ens adherim al manifest. 

 

Regidora Elisabeth Segura Gubern (PDeCAT): 

Nosaltres com no podia ser d’una altra manera, estem completament d’acord, ens 

adherim al manifest.  

Sí que ens agradaria que constés en acta l’adhesió dels grups del consistori i que bé, 

es poden imaginar que exposaríem moltes més opinions i moltes més coses pel tema 

que ocupa aquesta moció però em quedaré només amb una frase de la moció: és 

evident que la justícia espanyola no empara els drets de la ciutadania. Crec que amb 

això ho tenim tot argumentat, nosaltres.  

 

VOTACIONS: 

 

Queda aprovada per unanimitat.  

 

7.2 Moció que presenta el Grup Municipal d’ERC-AM per a la protecció del corall 
vermell al litoral català. 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El corall vermell (Corallium rubrum) va ser elevat l’any 2015 a la categoria “en perill 
d’extinció” a la llista vermella elaborada per la Unió Internacional per la Conservació de 
la Natura (UICN). A Catalunya, un estudi científic encarregat per la Generalitat l’any 
passat deixava ben clar que el corall vermell al litoral català es troba en estat “crític”. Per 
aquest motiu, i en coherència amb les polítiques de biodiversitat marina i protecció del 
litoral, la Generalitat va decretar una moratòria d’extracció de deu anys en l’àmbit de la 
seva competència, que són les aigües interiors, és a dir, des de Begur i fins a la frontera 
francesa.  
 
En aquest sentit, es va comunicar al Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi 
Ambient (MAPAMA) la necessitat d’ampliar aquesta protecció també en les aigües 
exteriors, que no són competència de la Generalitat. Tot i així, amb la recent resolució 
d’atorgament de 12 autoritzacions de pesca de corall vermell per exercir entre Arenys 
de Mar i Begur, s’ha constatat que han fet cas omís de la demanda i l’estudi dels 
científics. Així mateix, existeix un doble perjudici: d’una banda contra la conservació 
d’aquest recurs permetent que continuï la seva sobreexplotació i, alhora, dificultant 
enormement el control i la vigilància en la zona de veda. 
 
Atès que el dia 30 de gener de 2017 l'Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC) va lliurar 
a la Direcció General de Pesca i Afers Marítims l'Informe sobre l'estat de les poblacions 
de corall vermell (Corallium rubrum) a les aigües de Catalunya, subscrit també pel 
Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals de la Universitat de 
Barcelona, pel Laboratoire d'Ecogéochimie des Environnements Benthiques (LECOG-
CNRS) i per la California State University, Northridge. D'acord amb aquest informe, les 
poblacions de corall vermell de la costa catalana no poden suportar la pressió de la 
pesca actual sense posar-ne en perill la persistència. A més, afirma que la majoria de 
les poblacions es poden considerar ecològicament extingides. Les conclusions de 
l'informe recomanen a les administracions pesqueres competents que procedeixin amb 
caràcter d'urgència al tancament de la pesquera mitjançant l'establiment d'una moratòria 
de 20 anys ampliable. 
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Atès que el 7 d’abril a Catalunya d’aprova l’Ordre ARP/59/2017 per reduir les llicències 
per a la pesca que corall vermell durant la campanya 2017 i la suspensió temporal de la 
pesca fins el 31/12/2027. 
 
Atès que el 2 de novembre s’aprova l’Ordre Ministerial APM/1101/2017 elaborada des 
del Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient pel que es convocava el 
procediment d’autorització per a l’extracció i venda de corall vermell establint com a zona 
de veda les aigües exteriors des del cap de Begur fins a França. 
 
Atès que el 21 de desembre de 2017 es va remetre a la Directora General de Recursos 
Pesquers de la Secretaria General de Pesca del MAPAMA un escrit del Director General 
de Pesca i Afers Marítims sol·licitant reconsiderar la decisió d’atorgar aquestes 
autoritzacions, citant l’informe científic de gener de 2017 signat pel 14 científics que 
alertava de la precària situació del corall al litoral català.  
 
Atès que el 6 d’abril es publica la Resolució de les autoritzacions d’extracció i venda de 
corall vermell en aigües exteriors per al període comprès entre el 10/04/2018 i el 
09/04/2020, adjudicant 12 llicències en zona 1 de Catalunya incloent àrees d’alt valor 
ecològic com les Illes Formigues. 
 
Atès que aquesta adjudicació es fa mitjançant una interpretació deliberadament 
restrictiva de la pròpia normativa estatal i va contra les mesures adoptades per la FAO 
l’any passat.  
 
Per tots aquests motius, i entenent que aquesta decisió tindrà efectes negatius per al 

medi ambient i per al creixement i la reproducció del corall vermell i no es té constància 

de com ni quan es revertiran els danys, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament 

de Caldes d’Estrac proposa d’adopció dels següents 

 

ACORDS 

Primer. Instar el Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient a revocar 
l’adjudicació de les llicències d’autoritzacions d’extracció i venda de corall vermell en 
aigües exteriors al litoral català. 

Segon. Instar el Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient a respectar 
la moratòria decretada per la Generalitat a les aigües interiors i fer-la extensiva a les 
totes les aigües exteriors de Catalunya. 

Tercer. Instar el Govern de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya a reforçar el control 
de la pesca furtiva amb l’objectiu d’eliminar les conseqüències ambientals negatives 
d’aquesta pràctica i a eradicar la sensació d’invulnerabilitat dels furtius. 

Quart. Instar la Generalitat de Catalunya a utilitzar aquesta parada biològica del corall 
per potenciar les campanyes de sensibilització que es duen a terme sobre l'elevat valor 
ambiental del corall i el risc de la seva explotació extractiva i l'alternativa d'explotar 
turísticament la presència de corall al fons marí de la zona en concret. 

Cinquè. Col·laborar amb les escoles i els centres educatius del municipi per a la 
sensibilització i la conscienciació del valor ecològic del medi subaquàtic com a patrimoni 
natural que cal preservar. 
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Sisè. Comunicar aquest acord al Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi 
Ambient (MAPAMA), a la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat 
de Catalunya, als grups polítics al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats i al 
Senat, a les entitats municipalistes i a la Fundació ENT. 

INTERVENCIONS: 

Alcaldessa Rosa Pou Baró (ERC-AM): 

Una vegada més veiem com el Ministerio se salta qualsevol precepte de professionals, 

de biòlegs, de pescadors i tira endavant. 

 

Regidor Joan Baró Viaplana (PSC-CP): 

Donat que el tema aquest és sensible i ens afecta sobretot perquè la zona compresa va 

com molt bé ja ha dit la regidora, des d’Arenys de Mar fins Begur, creiem en la necessitat 

d’adherir-nos i en aquest cas demanaríem que fóssim inclosos com a grup polític en 

aquesta moció. 

 

Alcaldessa Rosa Pou Baró (ERC-AM): 

A l’altra moció també els inclourem, eh? 

Regidor Joan Baró Viaplana (PSC-CP): 

Sí, a les dues.  

Regidor Josep Maria Casal Lacostena (PDeCAT): 

Nosaltres també ens adherim a lo que ha demanat el Sr. Baró. En tot cas es pot posar 

que és un manifest promogut pel consistori en general i ja està. Estem d’acord però 

també volia ressaltar que clar, lògicament, ens dirigim tres vegades al Ministerio de 

industria, se’ns ha acusat que nosaltres ens dirigim al Ministerio de Economia, i és que 

no hi ha més. 

 

Alcaldessa Rosa Pou Baró (ERC-AM): 

Però en aquest cas, ens hi dirigim perquè són els que han aixecat aquesta veda. És a 

ells perquè no l’aixequin. 

Regidor Josep Maria Casal Lacostena (PDeCAT): 

O vas allà o fins que no tinguem la República, no tenim més remei. Després volia una 

cosa. Jo estic molt d’acord amb el que ha elaborat les escoles i els centres educatius 

del municipi. Això és un punt important perquè a més, estic convençut que era mitjançant 

l’educació que s’ha de preveure el medi ambient. La meva pregunta seria quines accions 

pensen fer al respecte. 

Alcaldessa Rosa Pou Baró (ERC-AM): 

Doncs miri, coincidint amb el Film Màster que hi ha hagut el cap de setmana passat, 

vam contactar amb un tècnic mediambiental que col·labora estretament amb el Balís i 

ens vam posar en marxa per buscar accions relacionades amb l’escola que no sigui que 

hi van a fer vela, que sigui alguna acció relacionada amb el medi ambient. Ell està fent 

una lluita per la Posidònia, vull dir que una mica tot va lligat. 

Regidor Josep Maria Casal Lacostena (PDeCAT): 

Perfecte, moltes gràcies. 

Alcaldessa Rosa Pou Baró (ERC-AM): 

A vostè 
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VOTACIONS: 

Queda aprovada per unanimitat.  

 

8. Precs i Preguntes 

Alcaldessa Rosa Pou Baró (ERC-AM): 

Comencem amb les seves preguntes i després passarem a les preguntes del públic. 

Aquesta vegada no ens les han fet arribar. 

 

Regidor Joaquim Arnó Porras )PDeCAT): 

No tenim preguntes, ja les hem fet en els punts corresponents. 

 

Alcaldessa Rosa Pou Baró (ERC-AM): 

I precs? 

 

Regidor Joaquim Arnó Porras )PDeCAT): 

No hem d’anar a pregar. 

Alcaldessa Rosa Pou Baró (ERC-AM): 

Pel que fa al tema del mercat, no tenim res previst, veurem què fem.  

Regidor Joaquim Arnó Porras )PDeCAT): 

Hem fet més preguntes, abans. 

Alcaldessa Rosa Pou Baró (ERC-AM): 

Si, ja els hi contestarem, perquè no recordo qui composava la taula. Cada vegada, com 

hem parlat de vegades amb la Sra. Secretària, la llei de contractes i licitacions està 

intentant que els polítics quedem el més decantats possible de les meses, cosa que em 

sembla bé. 

Regidor Joaquim Arnó Porras )PDeCAT): 

Però hi ha altres institucions que per sanitat i transparència, l’oposició també en forma 

part. Però bé, li he fet una pregunta sobre les sentències del Mare Nostrum. Li he 

preguntat si pensaven obrir un expedient per depurar responsabilitats per mala gestió 

per no observar-se i no sé si m’ha contestat. 

Alcaldessa Rosa Pou Baró (ERC-AM): 

Si, li he contestat que demanaríem a l’advocat perquè ens digui si ho té en ment o com 

vol prosseguir. 

Regidor Joaquim Arnó Porras )PDeCAT): 

Això no és un tema jurídic 

Alcaldessa Rosa Pou Baró (ERC-AM): 

Però com és un tema.... 

Regidor Joaquim Arnó Porras )PDeCAT): 

És un tema de voluntat política, de si es volen depurar responsabilitats o no. 
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Alcaldessa Rosa Pou Baró (ERC-AM): 

Però com és un tema que ens hem incorporat tard, heretat per nosaltres, estarà d’acord 

amb mi que tinc el dret de consultar amb el nostre advocat a veure què assessora. 

Passem a les preguntes del públic 

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 21:13 hores de la qual com a Secretària en 
dono fe. 

 

 

Caldes d’Estrac a 17 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. 

  

 
 
 
 
 
L’Alcaldessa- Presidenta 
 
 
 
Rosa Pou Baró 

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