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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA nº 6 DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE CALDES 

D’ESTRAC CELEBRADA EL 23 de JULIOL de 2018      

 
Identificació de la sessió  
Núm.: 6 
Caràcter: Ordinari 
Data: 23 de juliol de 2018 
Inici:  20:05 h 
Final: 21:29 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) 
Joan Baró Viaplana (PSC-CP) 
Miquel González Monforte (PSC-CP) 
Òscar Baró Clariana (ERC-AM) 
Laura Aloy López (ERC-AM) 
Marcos Blázquez (PDeCAT) 
Joaquim Arnó (PDeCAT) 
Elisabet Segura Gubern (PDeCAT) 
Josep Mª Casal Lacostena 
 
 
 
Secretària Interventora: 
 
Maria de las Mercedes Gobartt Vázquez 
 
 

 

 

 

ORDRE DEL DIA 

 
 

PART RESOLUTIVA 
 

1. Aprovació de les actes de sessions anteriors 

 

1.1 Acta 11.12.2017 Ple Extraordinari nº 12 

1.2 Acta 04.01.2018 Ple Extraordinari nº 1 

1.3 Acta 29.01.2018 Ple Ordinari nº 2  

1.4 Acta 19.03.2018 Ple Ordinari nº3 

1.5 Acta 24.04.2018 Ple Extraordinari nº 4 

1.6 Acta 28.05.2018 Ple Ordinari nº 5 
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PROPOSTES D’ACORD 
 

2. Alcaldia 

 

Res a tractar 
 

3. Hisenda – Promoció Econòmica – Comerç – Turisme 
 

3.1 Modificació de crèdit nº 9/2018 Crèdits Extraordinaris. 
 
3.2 Donar compte del CONVENI de participació al projecte d’especialització 
i competitivitat territorial PECT de Mataró Maresme, dins el programa 
operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. 

 
4. Acció Social – Atenció a les persones – Ocupació 

 

Res a tractar 
 
5. Urbanisme – Habitatge – Medi Ambient 

 

Res a tractar 
 

6. Serveis Urbans – Via Pública – Govern Local - Salut 
 
6.1 Aprovació de les xifres de població 

 

7. Joventut – Esports – Cultura 

 

Res a tractar 

 

 

PART DE CONTROL 

 

8. Mocions 

Res a tractar 

 
 

9. Precs i Preguntes 

 

 

 

 
 
 

1. Aprovació de les actes de sessions anteriors 

 

1.7 Acta 11.12.2017 Ple Extraordinari nº 12 

1.8 Acta 04.01.2018 Ple Extraordinari nº 1 

1.9 Acta 29.01.2018 Ple Ordinari nº 2  

1.10 Acta 19.03.2018 Ple Ordinari nº3 

1.11 Acta 24.04.2018 Ple Extraordinari nº 4 

1.12 Acta 28.05.2018 Ple Ordinari nº 5 
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INTERVENCIONS: 
 
Alcaldessa Rosa (ERC-AM): Anem a la primera, l’acta 1.7 d’11/12/2017. Si tenen alguna 
cosa a comentar algun dels grups... 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): Primer agrair-li els minuts d’espera. 

Alcaldessa Rosa (ERC-AM): Si, i tant. 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): Bé, a totes les actes no hi tenim cap inconvenient 
excepte a aquesta. En aquesta resulta que hi ha una part que no s’ha transcrit perquè 
no funcionava el micro i no s’ha gravat. Jo demanaria que es fessin els esforços de 
recopilar les gravacions perquè com la part que queda eliminada pràcticament del tot és 
la meva rèplica... 

Alcaldessa Rosa (ERC-AM): És la primera part de la seva intervenció, fins que vostè diu 
“se sent bé?” i a partir d’aquí es recull 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): i jo li dic “vol que ho repeteixi?” i em diu vostè que no 
cal. Jo demanaria a veure si hi ha possibilitats de deixar-la damunt de la taula perquè la 
rèplica, pràcticament, està eliminada del tot. 

La Secretària: Jo puc mirar si tinc la gravació, perquè com duplico més d’una vegada... 

Alcaldessa Rosa (ERC-AM): Entesos, doncs deixem aquesta sobre la taula. Deien 
vostès que d’aquestes no hi havia res a dir. Sí que és cert que en moltes intervencions 
no posa el nom de qui, nosaltres ho sabem perquè ho llegim i veiem qui és.  

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): en aquesta sí 

Alcaldessa Rosa (ERC-AM): Però hi ha algunes que no. Jo crec que, no sé, hi ha alguns 
regidors, el Sr. Gonzàlez sí que no surt. Sé que és ell per l’estil i així... 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): té un estil particular, hehehe 

Alcaldessa Rosa (ERC-AM): Doncs si us sembla, deixem la primera sobre la taula i la 
resta queden aprovades.  

 

 
PROPOSTES D’ACORD 
 

2. Alcaldia 

 

Res a tractar 
 
3. Hisenda – Promoció Econòmica – Comerç – Turisme 
 
3.1 Modificació de crèdit nº 9/2018 Crèdits Extraordinaris. 
 
Assumpte:  Modificació pressupostària 09/2018 mitjançant crèdits extraordinaris 
finançats amb Romanent líquid de Tresoreria per a despeses generals i substitució del 
finançament aplicat de diverses inversions. 
 



 

4 
 

ANTECEDENTS  
 
Primer.- Vista la conveniència de realitzar les inversions relacionades a les peticions que 
formen part d’aquest expedient i considerant que no estaven previstes al Pressupost 
inicial de 2018 o que el seu finançament possiblement no es realitzarà. 
 
Segon.- Vistes les sol·licituds del diversos departaments d’augmentar diverses partides 
de despeses mitjançant crèdits extraordinaris.   
 

NORMATIVA 
Entre d’altre: 

- Articles 177 a 180 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. 

 
- Articles 35 a 42 del Reial Decret 500/1990. 

 
- Bases d’Execució del Pressupost. 

 
- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 

Financera. 
 

- Reial Decret 1/2018, de 23 de març, pel qual es prorroga per a 2018 la destinació 
del superàvit de les corporacions locals per a inversions financerament 
sostenibles i es modifica l’àmbit objectiu d’aquestes.  

 
Considerat l’informe de la Intervenció, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:  

 
Primer.- Aprovar els següents crèdits extraordinaris de despesa amb càrrec als 
romanents de tresoreria per a despeses generals de la Liquidació de 2017 i destinats a 
inversions financerament sostenibles: 
 

 

Aplicació exercici Descripció Import 

  Despeses  

21.153.62281 2018 Parking escala Fondo 2.000,00 

21.153.62282 2018 Mur pujada S.Pere 
Abanto 

20.000,00 

21.153.62283 2018 Obres pavimentació 
carrers 

170.000,00 

21.165.63382 2018 Enllumenat Públic 30.000,00 

21.171.60980 2018 Millores Can Muntanya 20.000,00 

16.342.63282 2018 Arranj.instal.pabelló 30.000,00 

  Total 272.000,00 
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  Ingressos  

87000 2018 Rom.Tres. per a 
desp.Grals 

272.000,00 

  Total 272.000,00 

 

Segon.- .- Aprovar els següents crèdits extraordinaris de despesa amb càrrec als 
romanents de tresoreria per a despeses generals de la Liquidació de 2017 i destinats a 
inversions: 

Aplicació exercici Descripció Import 

  Despeses  

12.920.63288 2018 Millora Cementiri 40.000,00 

16.924.62584 2018 Mobiliari Casal Joves 20.000,00 

12.920.63289 2018 Reforma lavabo c/Mercè 
20 

6.500,00 

11.920.63285 2018 Millores OAC 2.500,00 

  Total 69.000,00 

    

  Ingressos  

87000 2018 Rom.Tres. per a 
desp.Grals 

69.000,00 

  Total 69.000,00 

 

Tercer.- Aprovar la modificació de finançament de les inversions  que a continuació es 
detalla, aprovades en el Pressupost municipal per a l’exercici 2018  en el Pla d’inversions 
com  recursos propis per  Romanent líquid de tresoreria per a despeses generals: 
 

Aplicació exercici Descripció Import 

  Despeses  

11.920.63285 2018 Millora OAC 1.500,00 

21.150.62480 2018 Compra vehicles (VO) 29.000,00 

18.320.63284 2018 Obres Escola Bressol 9.000,00 

12.933.63281 2018 Arranjament edificis 8.000,00 

16.342.63282 2018 Arranj.instal.pabelló 50.000,00 
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  Total 97.500,00 

 

Quart.- L’aprovació d’aquest expedient informat per l’Interventor es sotmetrà a 
l’aprovació del Ple, segons es reflexa a la Base 11.2  de les Bases d’Execució del 
Pressupost de l’Ajuntament, exercici 2018, amb subjecció als mateixos tràmits i requisits 
que els pressupostos essent d’aplicació les mateixes normes sobre informació, 
reclamacions i publicitat de l’art. 169 TRLRHL. 

INTERVENCIONS: 

Alcaldessa Rosa (ERC-AM): Si els sembla, primer el Sr. Baró ho explica i després llegim 
la part de l’acord. Oi Sra. Secretària?  

Òscar Baró (ERC-AM): Bon vespre.  

Doncs aquesta proposta es tracta de modificar el pla d’inversions de manera que 
modifiquem certs imports i afegim certes aplicacions i canviem el finançament.  

La motivació és que la gran majoria de les inversions pressupostades per aquest any, 
ja es va explicar en el seu dia quan vam presentar el pressupost,  que es presentaven 
amb finançament d’ingressos corrents però que aquests ingressos corrents eren si 
venien uns ingressos extraordinaris,  que alguns han vingut una part, però el gros dels 
ingressos extraordinaris sempre ens hem referit a que era la venda del Colón, si es venia 
el Colon repercutiria amb una sèrie d’ingressos a l’Ajuntament que ens permetria fer una 
sèrie d’inversions que d’altra manera seria molt complicat fer-les.  

Doncs la situació actual és que hem tingut una sèrie d’ingressos extraordinaris però el 
gros, el del Colon, encara no s’ha materialitzat, esperem que ho faci durant l’any. Sinó 
és així i és més endavant, el tema és que no tindríem temps material per totes les 
licitacions i adjudicacions i procediments administratius necessaris per poder fer les 
obres durant l’any. De manera que a les alçades de l’any que estem, com la situació 
econòmica de l’Ajuntament també ha millorat molt i la llei ens permet tirar del romanent 
de tresoreria, que hi ha un milió cent i escaig mil euros, doncs canviem el finançament 
de certes aplicacions, algunes incrementem una mica, altres no, ara les veurem amb 
detall. Però bàsicament és això, en lloc de finançar-ho d’una manera, ho finançarem 
amb romanent de tresoreria.  

Ara ja passaria a veure el detall de cadascuna d’aquestes aplicacions per veure què 
modifiquem i de quina manera.  

Del pla d’inversions del 2018 hi ha una aplicació que era millores de l’OAC que estava 
inicialment en 1.500€ que s’havien de finançar amb ingressos corrents, ja no repetiré lo 
dels ingressos corrents a partir d’ara, sinó que ho passem a  finançar amb romanent de 
tresoreria i a més a més incrementem amb 2.500 € de manera que passa a 4.000 € 
l’aplicació.  

Després tenim una altra aplicació que es diu arranjaments d’edificis, que la teníem amb 
8.000 €, que es manté amb 8.000 € però ho finançarem ara amb el romanent de 
tresoreria, també.  

Després tenim la partida d’arranjament d’instal·lació del pavelló que estava amb 
50.000€. S’incrementen 30.000€ i es passa a finançar amb romanent de tresoreria.  

Després tindríem que hem creat unes aplicacions noves que les direm a continuació,  
que són la millora del cementiri, 40.000€. Amb romanent de tresoreria, tot. Mobiliari casal 
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de joves, 20.000€. Reforma del lavabo del carrer de la Mercè 20, que és un pis de 
propietat municipal que està en lloguer, 6500€. Millores a Can Muntanyà, 20.000€.  

Després una de les partides existents que era compra de vehicles,  que estava a 
29.000€ es manté però ara ho fiancem amb romanent de tresoreria.  

Després tenim unes, pàrquing de les escales de Fondo, que són 9.000 €, també fem 
aquest canvi de finançament. Mur de la Pujada de Sant Pere Abanto, 20.000  €.  

Després una sèrie d’obres a pavimentació de carrers per varius carrers que en total 
serien 170.000 €, que es mou al finançament. No es modifica l’import sinó que 170.000€ 
dels 421 inicials es canvia el finançament a romanent de tresoreria.  

I l’enllumenat públic que estava a 30.000 € ho decrementem a 20.000 € i amb el canvi 
de finançament que ara es farà amb romanent de tresoreria.  

Això fa un total de 445.500 € que passem a  finançar amb romanent de tresoreria. 
Aquesta és la proposta d’acord. Tal com està plantejada, com són varius canvis és 
enrevessat, però per això, primer canvia de finançament certes parts, incrementa altres, 
suplementa crèdits, crèdits extrajudicials... és el que explica. De moment no afegiria res 
més. 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): Primer dir-li que aquesta modificació ens dona la raó. 
Ens dona la raó  quan en el ple de desembre de l’any passat es va aprovar un pressupost 
on aquest grup municipal ja deia que hi havia uns ingressos que no estaven garantits, 
que hi havia uns ingressos per sobre de les possibilitats de Caldes, uns ingressos 
volàtils, que no servirien i no els podríem fer servir. I que aquell pressupost no estava 
ben fet i per això els hi vam fer al·legacions perquè el corregissin.  

Què fem? Perquè tothom m’entengui. El romanent de tresoreria vénen a ser els estalvis 
que s’han generat a través de tots els anys. És a dir, allò que sobra cada any, va a un 
calaix que són els estalvis teòrics, allò que cadascú de nosaltres quan tanca el mes del 
negoci o la nòmina, li ha sobrat d’aquella despesa que no ha generat i ho va estalviant. 
Això són el que se’n diu romanent de tresoreria. I el líquid net és allò que d’aquest estalvi 
tenim després de treure el que devem a final de mes i el que no ens han pagat a final 
de mes. Quan tanquem la botiga, tenim dos proveïdors que no hem pogut pagar però 
tenim quatre clients que no ens han pagat. Doncs bé, el resultat és el líquid real.  

Doncs bé, el romanent de tresoreria, per tant, els estalvis que hi havia a 31 de desembre 
de l’any passat era d’1.194.000€ i escaig i el líquid real, per tant, el cash, allò que es pot 
fer servir circulant per poder pagar a 30 dies, com diuen, eren 177.000 €  

Resulta que en aquest exercici 2018, de les previsions que hi havia, hi havia una previsió 
de vendre el Colon, com si nosaltres fóssim l’API amb el qual anem a contactar, i que 
generava una plusvàlua de 600.000 €, veiem que el Colon no es ven i no es pot vendre 
i aquests 600.000 € no entren.  

De la previsió de plusvàlues, que és un ingrés molt fluctuant, en el qual la mateixa 
Diputació, i tenim aquí els informes que recull l’informe d’Intervenció quan es va aprovar 
el pressupost, ja deia que fóssim prudents perquè les plusvàlues és un fluctuant massa 
volàtil en el qual avui en tens i demà no. Tot depèn de si hi ha transmissions patrimonials, 
es venen cases o no se’n venen.  

Doncs bé, de la previsió d’aquest any, a dia d’avui, i tenim l’estat d’execució, falten 
encara 685.000 € per complir les previsions d’ingressos d’aquest any. Sé que em dirà 
que hem cobrat una mica més d’impost de construccions. 83.000€, 12.000€ d’IBI, 
llicències 53.000€. Bé, tots aquests extres que hem tingut, que sumen 149.000 i escaig 
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no cobreixen ni molt menys aquests 685.000€ que ens falten. Per tant, d’aquella previsió 
que tenim que fer per fer les inversions, encara falten més de 536.000€. 

Les concessions que es van projectar contemplaven nous xiringuitos, la nova concessió 
del Colon, etc. És a dir, a dia d’avui, de les previsions que hi havia de concessions 
municipals, segueixen faltant casi bé 180.000€. I a sobre, el 19 de març es van aprovar 
incorporar factures de l’any 2017 que encara no es  van poder pagar, que no es van 
encabir en el tancament del 2017 per valor de 7.500 €.  

És a dir, si agafem aquests ingressos reals que ens falten, les plusvàlues i les 
concessions, que sumen un total de 715.000 €, li sumem  la parcel·la que no es vendrà,  
que estava prevista també per despesa de 180.000 € i li sumem aquests 7.500 € 
incorporats de factures de l’any passat, resulta que el dèficit actual en aquests moments 
per l’exercici 2018 suma 995.000 €.  

A sobre ara es pretén agafar d’aquests estalvis, perquè no oblidem que el dèficit, quan 
es tanca un exercici, doncs fa reduir aquests estalvis. Si nosaltres tanquem un mes que 
ens falten 1.000 € i tenim 2.000 € d’estalvi, vol dir que al final en tindrem només 1.000 € 
d’estalvi. Doncs bé, aquests 995.000 € que és el possible dèficit de moment per aquest 
Ajuntament pel 2018, aniria contra els estalvis reals. 

I ara es pretenen agafar 438.000 € d’aquests estalvis, és a dir, com es pretén agafar per 
fer obra, vol dir que els pagarem a 30 dies. Per tant, no els hem d’agafar de l’estalvi 
teòric sinó del real, del circulant, dels 776.000 € n’agafarem 438.000 €.  

És a dir, si les mancances d’aquest pressupost pel 2018, 995.000€, imaginem que no 
fem cap inversió de les previstes, per tant, trèiem totes les inversions excepte l’escola, 
que ja s’ha fet, doncs són 618.000 € que deixaríem de fer. Ens segueixen faltant 
368.000€.  

Que vol dir? Que si a sobre d’aquests 377.000 € hi afegim els 438.000 € que ens 
pretenem gastar, vol dir que en un sol any aquells estalvis que teníem d’1.194.000 € 
passarien a 378.000 €. És a dir, els reduïm a un terç en un sol any. Però és un any 
especial és un any electoral. I el líquid, per tant, els diners disponibles per pagar cada 
mes que estaven en 776.000€ casi 777.000 € a finals del 2017, ens quedaria en menys 
39.000€, és a dir, en negatiu. No podríem fer ni un sol pagament ordinari ni un sol mes.  

Per tant, i comptem a més una cosa, es feia unes previsions de poder vendre l’hotel 
Colon, es feia unes previsions de poder donar una concessió nova i aquesta venda i 
aquesta concessió resulta que tenim un informe de la Diputació de Barcelona que ens 
està dient que per poder separar la concessió de l’hotel ens hem de gastar 500.000€ 
dels quals 170.000€ o 180.000€ corresponen a l’Ajuntament de Caldes. Per tant, això 
que seria necessari per poder donar una concessió, no està en totes aquestes llistes 
d’activitats i accions que s’han realitzat. I tampoc està el trasllat del pou de captació, és 
a dir, aquell nyap que trobem davant del Colon al mig de la platja que sobresurt una 
vegada desapareix la sorra, que és el pou de captació de l’aigua de mar que no hauria 
d’estar allà, que després de tirar la sorra es va fer aquella construcció d’amagatotis i 
quan ha sortit, allà està, en la qual aquest Ajuntament, aquest Consistori, aquest Govern, 
es va comprometre amb la Generalitat de Catalunya perquè li renovessin la concessió 
de captació d’aigua de mar, és a dir del Thalasso, es va comprometre a pressupostar 
en el 2018 fer les obres de trasllat. L’estudi i les obres de trasllat. Com a mínim l’estudi.  

Bé, el que sí està clar és que fins que no es facin les obres de trasllat no es podrà donar 
la concessió. Per tant, si les obres de trasllat no estan pressupostades en el 2018, vol 
dir que les haurem de pressupostar al 2019, és a dir que aquesta concessió famosa que 
ja estava pressupostada en el 2018, realment era irreal.  
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Per tant, davant de tot això, la pregunta que ens fem és si és aquesta la forma de 
gestionar que tenen. És a dir, fer inversions un sol any de cada quatre, sobretot en època 
electoral, a càrrec i a compte dels estalvis que han generat altres governs durant molts 
anys i sense demanar subvencions per millorar el municipi? És aquesta la fórmula? 
Nosaltres evidentment no hi podem estar d’acord. I sí que és cert, només li podem donar 
la raó amb una cosa, aquells diners pressupostats per fer totes aquestes inversions no 
estaven garantits. I com no estaven garantits, per això vam anar a les instàncies que 
vam anar per demanar empara. I vostè ens dona la raó, no estaven garantits. I no 
estaven garantint perquè han d’utilitzar els estalvis perquè allò que tenien previst, per 
comprar la cuina, per comprar la nevera, no els teníem.  

Regidor Miquel González (PSC-CP): Des del grup socialista la visió és totalment 
diferent. Posem els diners al servei de la població, dels veïns, del servei públic, i per tant 
ens congratula que el govern faci aquest pas endavant.  

Li podem donar la raó  al Sr. Arnó que ens fa una classe teòrica d’economia, en la qual 
hi ha ingressos no garantits, que el regidor des del primer dia va dir. Però també el 
Regidor d’hisenda d’aquest Ajuntament ha fet que la despesa que estava vinculada a 
aquests ingressos no la desenvolupéssim els regidors. Per tant, aquesta despesa 
vinculada a aquests ingressos no s’ha desenvolupat. Per tant, per això toquem el 
romanent de tresoreria per poder desenvolupar despesa que posarem al servei de la via 
pública.  

Si el romanent, si l’estalvi, si el líquid net. Sr. Arnó, vostè va passar en 8 any de tenir un 
ajuntament en perfecte estat econòmic amb un deute del 120%. Per tant, les classes 
teòriques o pràctiques, les teòriques les fa molt  bé, però les pràctiques les acostuma a 
fallar bastant, i sinó podríem fer un dia l’estudi econòmic de les plaques fotovoltaiques i 
veuríem que vam passar que seria la solució d’aquest poble a que són el sostre d’un 
pàrquing. I per tant, aquestes solucions econòmiques tan fàcils i tan ràpides nosaltres 
no les veiem.  

Hem tirat endavant un pressupost, un pressupost que vostès han portat al Tribunal de 
Cuentas. Vostès no van fer al·legacions i ja està, vostès han portat el pressupost al 
Tribunal de Cuentas. I ho dic perquè els passos no són entremitjos, sinó que no és lo 
mateix fer una al·legació que anar al Tribunal de Cuentas o a Sindicatura a dir que un 
pressupost, que tal com diu la paraula, pressuposa lo que un farà, i vostè ho tira 
endavant al Tribunal de Cuentas. No són al·legacions, les al·legacions a contestar, sinó 
que vostè fa tres passos més endavant.  

En tema de Colon de no Colon, del tema de separació d’instal·lacions, mig milió 
d’euros... clar, vostè se’n va sempre a lo més gros. La separació d’instal·lacions hi ha 
una partida que són 40.000 €, una altra que són 100.000€ i pico i una altra que són 
500.000 €. Però clar, aquí és molt bo sempre treure la part més grossa i dir 500.000 €. 
Si surt un nou concessionari, si es ven Colon, si trèiem la concessió... les obres de 
traspàs del pou de captació d’aigua, del tema de separació d’instal·lacions, intentarem 
que sigui dintre del concurs públic i que sigui el nou concessionari es faci càrrec d’això 
i no els veïns i veïnes d’aquest poble. De la mateixa manera que el primer concessionari 
es va fer càrrec de tota l’obra. I per tant, pensem que si trèiem una concessió a cert 
temps podrem fer que aquestes instal·lacions noves les pugui fer.  

Però jo voldria parlar també una mica del tema polític de les inversions, perquè clar, 
vostè està parlant només de tema economia, economia, economia, en la qual el regidor 
s’ha controlat el fet de no fer la despesa i per tant crec que ha d’haver també una 
valoració política d’on van aquestes inversions.  



 

10 
 

Millora de l’OAC. Miri, una de les prioritats d’aquest govern era treure l’OAC de la Policia 
i integrar-la dins de l’Ajuntament. Ens va quedar una part per fer i pensem que aquesta 
millora de l’OAC ens permetrà tindre sistemes de treball més integrats dins de 
l’organització de l’Ajuntament.  

Arranjament de la instal·lació del pavelló, la veritat sigui dita, jo els convido a que donin 
tres voltes pel pavelló i tal com l’hem recollit nosaltres, vam fer una primera petita 
inversió i una primera petita neteja de com estava el pavelló, el terra, necessita uns 
lavabos dintre de la pista perquè es van separar els lavabos de lo que era la pista del 
pavelló i amb el Regidor d’esports prioritzarem a veure que és més important per les 
instal·lacions del pavelló, si el canvi d’aquest terra o bé poder fer un lavabo dintre del 
pavelló.  

Millora del cementiri. Sr. Arnó, vagi a donar una volta al cementiri. Amb tota la cruesa 
del món, vostè ja va tindre una moguda molt  forta dins del cementiri i la va solucionar 
com la va poder solucionar. Nosaltres tenim un estudi que vam recollir de vostès, hem 
demanat un projecte i hem de fer una inversió mínima per poder, sense arribar a ofendre 
a ningú, però perquè s’aguanti l’estructura. I per poder ampliar l’estructura. Perquè cada 
vegada que tenim una defunció, tenim un problema. No sabem en quina estructura del 
cementiri es posarà.  

Mobiliari del casal de joves. Tant ERC com el PSC tenien una prioritat dintre del seu 
projecte polític. Que era tornar el casal de joves al centre del poble. Nosaltres sempre 
hem pensat i vostè ho ha sentit a molts plens que tenir el casal de joves al pavelló, per 
nosaltres era una desvinculació dels joves cap a un sistema públic com és un casal de 
joves en el qual s’integren els joves des de la més petita edat fins als 16 o 17 anys, que 
després se’n van i no tornen. Però sí que hem pensat conjuntament que el casal de 
joves ha de tornar al centre del poble i aquest mobiliari donarà forma i donarà vida a lo 
que el Regidor de joventut ha estat lluitant durant més de mig any, que és tornar aquest 
casal de joves al poble.  

La reforma del lavabo del carrer de la Mercè 20 és un tema de dignitat personal. Ni més 
ni menys. Tenim una vivenda llogada a una persona amb poca mobilitat i necessita un 
lavabo a la planta de baix on té la cuina i el menjador.  

Millores de Can Muntanyà. Hem fet una comissió informativa de Can Muntanyà on ha 
vingut CiU, on han vingut veïns del poble, on han vingut entitats del poble. Podem 
continuar parlant de lo que necessita Can Muntanyà i podem continuar fent dibuixos de 
lo que necessita Can Muntanyà. Però lo que sobretot necessita són diners. I quan un 
vol millorar un espai públic, podem fer molts dibuixos, però sobretot lo que es necessita 
són diners per poder afrontar aquesta millora final de Can Muntanyà que ens donarà 
aquest parc del s.XXI.  

Pàrquing escales del Fondo. Tenim un enrevessat sistema organitzatiu del pàrquing que 
necessita una estructura completament nova. Vostè va anul·lar la concessió en el seu 
temps, concessió que va  anul·lar perquè no es liquidava, amb tota la raó  del món. 
Quan hi ha raó, hi ha raó. Però clar, durant un cert temps tampoc va donar passos 
endavant a poder-ho estructurar. I necessitem estructurar aquestes escales del Fondo 
per poder tenir un pàrquing, entre cometes públic, perquè és nostre, i poder-les oferir al 
públic.  

Mur Pujada, carrer Sant Pere Abanto. El mur de pujada, a sobre del blau, està 
aguantant-se a la carretera amb tres columnes de totxos a les quals la seguretat, com 
tothom pot entendre, és minsa, i per tant fem una inversió lo més ràpidament possible 
per poder fer la primera part del revolt que puja cap a Sant Pere Abanto.  
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Obres de pavimentació de carrers. 8 o 10 anys sense fer cap millora en la pavimentació 
de carrers a excepció de segons quins carrers porta a que nosaltres necessitem donar-
li connexió a tots aquests carrers i donar-li qualitat, perquè això també ho demanen els 
veïns. Hem de comptar que també des de Can Solé podrem fer tot el tema d’eucaliptus, 
tot el tema de connexió al pavelló i necessitem reconnectar aquestes obres de 
pavimentació dels carrers.  

Enllumenat públic. Podria explicar millor el Regidor però és sobretot tema de leds, de 
baixar consum, de posicionar-nos dintre del s. XXI en el tema de consum elèctric i per 
tant és una mica el desglòs de totes aquestes inversions a part de la resposta en el tema 
econòmic.  

Alcaldessa Rosa (ERC-AM): Si els sembla, abans que el Regidor expliqui i debati per 
al·lusions, vull aclarir una cosa que aniré molt de pressa. El Sr. Arnó ha explicat molt bé 
què és el romanent, ho ha explicat d’una manera força pedagògica, però el que no ha 
explicat és quan es pot gastar aquest romanent.  

El romanent de tresoreria es pot utilitzar quan estàs dins d’uns paràmetres que marca 
la llei per exemple, en un rati de deute que no supera el que marca la llei i que estàs 
fent un pagament a proveïdors que no supera el termini que marca la llei.  

Nosaltres fa dos anys i mig que estem treballant per fer net aquest ajuntament 
econòmicament. Fa dos anys i mig, quan vam entrar, estàvem a un 99% de rati de deute 
i estàvem pagant a gairebé sis mesos i quan vam tancar l’any 2017, és a dir, ara hem 
estat 7 mesos més que encara hem millorat, vam tancar el 2017 a un 71% de rati de 
deute, la llei diu que no pots estar per sobre del 75% i pagant els proveïdors a 29 dies 
quan la llei aconsella que sigui als 30.  

Nosaltres hem fet els deures. Hem fet els deures aquests dos anys i mig i pensem tot 
l’equip de govern que ara mateix tenim tot el dret de fer coses, no només que són urgents 
i necessàries i antigues reivindicacions sinó també coses que ens il·lusionen. I em fa 
l’efecte que el Regidor Sr. Gonzàlez ha explicat molt bé les diferents motivacions de 
cada un dels punts pels quals hem decidit utilitzar aquest romanent.  

Nosaltres des del principi, això també ho ha dit el Sr. Gonzalez, el Regidor d’hisenda, el 
Sr. Baró sempre va dir que aquest ingrés d’aquesta possible plusvàlua, que no ens 
podíem permetre no posar-la perquè si la cobràvem la perdíem i anava a romanent i en 
aquell moment encara no sabíem si podríem utilitzar aquest romanent, la volíem posar 
perquè si la cobràvem volíem poder fer actuacions, perquè estàvem fent una política 
d’austeritat que no és massa il·lusionadora. Per això penso i reivindico el nostre dret a 
utilitzar aquests diners. Simplement això.  

Afortunadament la llei marca que el romanent no es pot utilitzar si no estàs dins 
d’aquests paràmetres legals, perquè sinó, Sr. Arnó, veien com ha anat, no tindríem 
romanent. Si vostè se l’hagués pogut gastar perquè la llei no marqués aquests 
paràmetres, estic convençuda que el romanent seria molt  més baix.  

Òscar Baró (ERC-AM): Voldria recordar que el que dedicarem en romanent de tresoreria 
són aquests 445.500 €. Lluny del milió gairebé dos-cents mil que hi ha. I que podríem 
disposar, i no ho dic jo, ho diu la disposició 6 de l’article 32 de la Llei d’Estabilitat 
Pressupostària. Podríem arribar, per llei, a aquest import.  

Crec que ens ho hem guanyat. Vam entrar en una situació econòmica molt  dolenta, 
amb un nivell d’endeutament del 99.3% que l’import era de 4.290.767 €. A dia d’avui 
hem rebaixat i estem a 2.896.000 € i escaig. Vam tancar el 2017 amb el 71% que deia 
la Rosa, que ja és menor a dia d’avui i estem complint la llei per primer cop durant molts 
anys, per sota del 75%, que ara ens permet tirar d’aquest romanent de tresoreria que 
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hem creat nosaltres també amb l’estalvi que hem generat en aquests darrers dos anys. 
No és algo que s’hagués fet.. Si haguessin tingut una guardiola no haguessin tingut que 
parlar a 100 i escaig dies com feien quan vam arribar, que ara podem pagar a 29 dies, 
també per primer cop dins de la llei, per sota dels 30 dies.  

Hem tingut que fer esforços molt  importants per reduir aquest deute a llarg termini, 
dedicant del pressupost del 16 i del 17 en un total d’1.344.000 € que sinó els haguéssim 
pogut dedicar a altres coses. A més vostès van tendir la sort, van contractar els crèdits 
i van contractar-ho d’una manera que tenien unes carències que pagaven molt  poc els 
primers anys i ara ha anat augmentant progressivament i és ara que estem patint 
aquests deutes. A més a més de fer front al deute que hem fet durant el 16 i 17 i fent 
romanent de tresoreria tot i així, veient que a les alçades de l’any que estem, a meitats 
d’any, una mica més, no s’ha venut el Colon i un tema de tempos,  que pot donar-se i 
sobretot el que ha dit la Rosa, ho vam incloure també perquè sap que sinó, si després 
es venia, no es podia fer un ingrés extraordinari no contemplat al pressupost, no hagués 
sigut possible tirar d’ell per fer inversions.  

A vostè lo que li sap greu és que fem coses i això ho ha demostrat darrerament amb 
l’escola, el seu partit amb les xarxes socials, amb les crítiques que han fet també aquí, 
vull dir, dient coses que no són certes. Vostè ho sap, les obres a l’escola s’han fet amb 
totes les de la llei. S’han finançat amb aplicacions i modificacions de crèdit perfectament 
viables i no de la manera que vostès han venut per les xarxes.  

Però nosaltres tenim tota la tranquil·litat del món per tirar endavant aquestes inversions. 
Podria donar més ratis, vostè parla de la por, de què passarà amb les concessions 
d’aquest any. Jo em remeto als fets dels darrers dos anys. No només a llarg termini, els 
creditors, lo que és el deute amb els proveïdors, quan vam entrar, estava a 1.053.000 € 
i escaig. A dia d’avui l’hem reduït un 74%. Només devem 272.000 € i escaig. Això són 
una diferència de 781.000 € que hem pagat a creditors, a proveïdors que hem deixat de 
fer coses tenint que dedicar en aquí. I tot i sanejar els comptes d’aquesta manera, tenim 
un romanent de tresoreria del qual podem disposar. Tenim totes les de la llei per fer-ho 
i així ho farem.  

Per tant, bé, li podria anar donant ratis i dades comparatives amb els darrers anys i no 
acabaríem, però el missatge és aquest. Jo per mi ho deixaria aquí, si té algun altre dubte, 
ho veiem.  

Alcaldessa Rosa (ERC-AM): Si li sembla, fem l’última rèplica i passem a votació.   

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): jo recordo també quan vam aprovar el pressupost 
que ens acusava de mentir amb el que dèiem i l’evidencia és la d’avui. És a dir, s’ha 
d’utilitzar estalvis per poder fer les obres.  

Això del deute, és un mantra que agrada fer servir, però els recordaré a tots els presents 
la situació. L’any 2007-2008 comença una crisi galopant. Nosaltres entrem a governar 
al 2007 i ens trobem el que ens trobem. Teníem crèdits de l’antic govern PSC i no ens 
queixàvem. Crèdits fins i tot, l’Ajuntament i per tant tots els ciutadans, pagaven el 
manteniment del balneari, pagaven obres amb una concessió que ens costava diners. 

Recordem que el tripartit va estar governant fins al 2010 i quan arriba el nou govern es 
troba el que es troba en liquiditat i problemes de tresoreria. Va ser uns anys, 2007-2010 
en que vam aconseguir gran quantitat de subvencions. Aquestes subvencions s’havien 
d’executar. I el problema era que una vegada executades, perquè eles subvencions 
especialment la Generalitat, no les abona fins que no s’han executat i justificat, es tenien 
que pagar i per tant, abonaven amb posterioritat. El problema va ser que no les van 
acabar d’abonar, algunes d’elles, fins al 2015. Això sí que va provocar un greu problema 
de liquiditat. No de romanent de tresoreria, ja que a l’etapa del 2007-2008 ens vam torbar 
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amb la greu crisi, vam fer esforços del 2009 al 2011, i els resultats els vam començar a 
obtenir al 2012, només cal veure les liquidacions dels exercicis amb superàvit de mig 
milió d’euros en alguns casos.  

Per tant, aquest romanent ja li vam aportar. Si mirem l’arca d’arqueig, el que queda a 
l’Ajuntament quan es fa el traspàs de governs, estava sobre el milió cent i escaig euros. 
Més o menys el mateix que tenen ara.  

El problema, és cert, hi havia un problema greu de tresoreria. Recordem tots els plan 
Rajoy l’any 2012 en que obliga a que els ajuntaments es facin càrrec del deute que 
tenien altres administracions per poder pagar a proveïdors i això obliga a cobrir-nos i 
acceptar un préstec d’1.800.000 € que és el que acaba fent pujar el percentatge 
d’endeutament d’aquest ajuntament.  

Les condicions no les posàvem nosaltres, les posava el govern de l’estat. Si amb 
carències o sense carències. L’únic préstec que va demanar aquest ajuntament va ser 
de 2.000.000 € per fer una sèrie d’activitats que eren les plaques fotovoltaiques, el 
projecte del passeig marítim, el projecte dels banys termals, etc. i que ha anat en 
redundància i per tant, en benefici de tos plegats.  

Subvencions que vàrem obtenir de la Generalitat, per exemple, de foment de turisme, 
que vam poder arreglar el passeig, i quan van arribar vostès la van desestimar i la van 
retornar tota sencera. Em sembla que la directora General de Turisme encara està 
caiguda de la cadira del susto.  

Bé, per tant, aquest romanent de tresoreria del que vostès disposen, aquest estalvi, 
nosaltres ja el teníem. Ningú li discuteix l’ús, Sr. Gonzàlez, nosaltres no hem criticat les 
inversions on van destinades. Entre d’altres coses perquè excepte la del casal de joves, 
pràcticament l’únic que han hagut de fer és prendre els expedients que ja els hi teníem 
preparats i que estaven parlats amb entitats, expedients com vostè ha dit de la Diputació 
per arreglar el cementiri, etc. Simplement  era un tema de disponibilitat pressupostària. 
Òbviament hi estem d’acord. L’escola, nosaltres no li critiquem les obres, en absolut, 
perquè el projecte que vostès han executat en fases el que ja li vam deixar fet. 
L’arquitecte director de l’obra ja el tenien contractat, per això van poder-ho agafar corre-
cuita. Li hem criticat el procediment d’adjudicació. Ha dit casi 30.000 €. Amb un sol 
pressupost. Això la llei de contractes no li permet. I per tant, li estem criticant això i hem 
dit que és irregular la contractació. Res més. No ens hem ficat en la segona fase que 
s’han gastat 105.000 € perquè ho han fet bé. Oi que no li hem criticat? Ni els dos-cents 
i pico que es van gastar l’any passat. No ho hem fet. Estem criticant una adjudicació de 
casi 30.000 €. I creiem que tenim dret a poder-ho fer.  

També ens agradaria saber, això que diu el Sr. Gonzàlez, que estic d’acord, que el 
Regidor molt  diligentment els ha dit no us gasteu aquestes partides, però ho vam 
preguntar a l’aprovació del pressupost del desembre de l’any passat i ho tornem a 
preguntar ara i no se’ns ha contestat. Quines partides es veuen afectades per no vendre, 
per no tindre els ingressos aquests de la plusvàlua?  

Això de les plaques és un mantra que sempre va bé treure, oi que si? Molt bé. Però jo li 
demanaria que facin el favor de penjar l’estudi que va presentar la Diputació de 
Barcelona a la pàgina web perquè tots els ciutadans ho puguin llegir i veure què diu la 
Diputació sobre la separació de l’hotel i el balneari. Tot sencer, perquè cadascú a criteri 
seu pugui interpretar el que hi ha. Pengi’l. No discutirem res més, doncs.  

I com li he dit, cementiri, l’estudi és nostre. Recordo que per poder arreglar el cementiri, 
l’any 2012 vam haver de fer un decret on ja no es permetia enterrar en els llocs on 
estava més malmès, perquè requerien 5 anys per poder traslladar les despulles i fer les 
inversions necessàries. És un problema que ve de llarg, amb el que sempre hem estat 
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d’acord i no li discutim pas,  que s’hagi de fer aquesta inversió. Nosaltres no estem 
discutint el que es va a fer, en absolut. Simplement li estem dient que la procedència 
dels recursos afectarà greument l’economia de tots plegats. 

I de carrers, home, fem una mica de memòria, vam fer tot el barri de l’Isla, vam arreglar 
el carrer de la Mercè, vam arreglar el camí nou... de carrers n’hem fet algun. Amb la 
mesura de les possibilitats. Igual que vostès faran els que creguin més oportuns en les 
mesures de les seves possibilitats.  

I ja que parlem del casal de joves, ens agradaria a títol informatiu, saber on el volen 
traslladar, ja que aproven un pressupost per comprar mobiliari, digui’ns on el 
traslladaran.  

I el tema de Can Muntanyà, es va fer una comissió on hi vam participar, però a aquella 
comissió amb altres ciutadans es va acordar que es faria un estudi i tots vam estar-hi 
d’acord, no, Sra. Alcaldessa? Per tant, no sé què em critiqui que li critiqui, perquè no he 
criticat res que li pugui ser criticable.  

En definitiva, no ens queixem d’on van a posar les inversions, perquè al final, vostès han 
agafat aquelles necessitats que teníem nosaltres i les estan aplicant, més alguna més, 
evidentment, i és possible que un canvi de govern acabi propiciant que siguin les 
mateixes necessitats, si la final les necessitats dels municipis vénen a ser les mateixes, 
no estem discutint el què sinó el com.  

Òscar Baró (ERC-AM): Bé, vàries cosetes. No li contestaré a totes perquè estaríem tot 
el dia i tampoc en trauríem res.  

Les obres de la cuina, vostès les han criticat obertament sense saber com les havíem 
finançat, dient que ho  havíem fet d’una altra manera. Les obres de la cuina s’han 
finançat amb una modificació de crèdit com bé sap, que no és el que ha anat explicant 
el seu partit a les xarxes socials.  

Adjudicacions, de 30.000 €, digui’m si hem incomplert alguna llei. Que ho sàpiga no. I 
sinó, digui’m el què, dades més concretes. Ho hem fet tot segons els procediments 
legals. Sinó, dades i ho podrem veure. 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): No cal anar més lluny, calen tres pressupostos i 
segons les bases d’execució del pressupost, a un mínim de 3.000€ 

Òscar Baró (ERC-AM): li recordo que lo dels tres pressupostos no ho diu a les bases, 
enlloc. No ho diu, ni vostè ho feia quan governava ni ho diu.  

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): no és cert 

Òscar Baró (ERC-AM):  d’acord, doncs ja es veurà on sigui. 

Alcaldessa Rosa (ERC-AM): Per això jo no m’entretindria més en aquesta discussió 
perquè no ens portarà enlloc. Contesta això i votem 

Òscar Baró (ERC-AM):  les aplicacions, com reitera la pregunta d’on retallarem, no és 
en una sencera, ja se li va explicar en el seu dia. És un percentatge del 7% sobre el 
global i algunes es veuran afectades amb una reducció més gran i altres més petites en 
funció també de les necessitats que anem veient durant l’any.  

I ni tenim l’obligació de dir-li perquè aquest nivell de detall va canviant, sinó li vaig 
informant cada dia perquè això canvia. Aquest nivell d’informació del percentatge va 
canviant les necessitats durant l’any i li estem dient que és una mitja de totes. Algunes 
es veuran afectades en la seva totalitat altres no es podran tocar.  
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Després em fa riure algunes inversions que ha dit, sobretot del meu carrer, el camí nou, 
que les voreres fan pena i l’obra que van fer va ser un maquillatge abans d’unes 
eleccions. Que bé, que ja en tenim prou. 

Alcaldessa Rosa (ERC-AM): Si els sembla, passem a votació. 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT):  només un matís. Sr. Regidor, vostè que viu a un 
carrer, sabrà que vam canviar el clavegueram, la canalització d’aigua... no vam poder 
canviar les voreres per falta de pressupost però es va asfaltar perquè estava ple de 
clots. Recordi una mica el que es va fer i es va parlar  

Òscar Baró (ERC-AM): s’han fet remendus que no han durat res i lo del clavegueram no 
ha durat res. 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): es va parlar amb els veïns que les voreres es farien 
a una segona fase. Es va fer el més important, que era el que no es veu.  

Òscar Baró (ERC-AM): les obres de clavegueram aquelles que no es van pagar sinó 
que tenien que repartir-se sobre les factures d’aigua de la gent i que nosaltres ens vam 
oposar i hem tingut que fer front a la nostra gestió, que és un deute anterior. 

Alcaldessa Rosa (ERC-AM): Jo deixaria ja aquest tema perquè seria un cúmul de retrets 
que crec que no ens porten enlloc i avorrirem als ciutadans de Caldes. 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): li agrairia poder disposar de la valoració trimestral de 
la despesa tal com va especificar vostè i consta a l’acta d’11/12/2017. Va dir vostè que 
trimestralment ens explicaria l’estat de la regla de la despesa. I portem 7 mesos i no... 

Alcaldessa Rosa (ERC-AM): A quina acta està? 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): la que hem deixat sobre la taula. 

Alcaldessa Rosa (ERC-AM): Ho repararem. Passem a votació.  

Regidor Joan Baró (PSC-CP):  Nosaltres votem a favor 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): Votem en contra 

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

 
 
 
3.2 Donar compte del CONVENI de participació al projecte d’especialització i 

competitivitat territorial PECT de Mataró Maresme, dins el programa operatiu 
FEDER de Catalunya 2014-2020. 

 

 

INTERVENCIONS: 

Òscar Baró (ERC-AM): Es tracta d’un acord que ja vam aprovar en sessió ordinària el 
18/07/2016. És algo que es ve treballant i està vinculat a una convocatòria de 
subvencions de la Generalitat de Catalunya però vinculada als fons europeus FEDER 
del període 2014-2020. El millor serà que ho llegeixi, al menys la primera part, perquè 
val la pena.  
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“””””””EXP: 946/2018. Informe del Tècnic Municipal sobre adhesió de 
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac al projecte d’especialització i competitivitat 
Territorial de Mataró Maresme (PECT) 

 
El 6 de juliol de 2016 l’ajuntament de Caldes d’Estrac va rebre carta d’adhesió al Consell 
Comarcal del Maresme respecte al Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial 
(PECT). Aquest projecte disposa de tres eixos: Esport i Turisme, Tèxtil i Innovació Social 
Urbana. 

El Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial s’inscriu en una sol·licitud del 
Consell Comarcal del Maresme per a presentar-lo a la convocatòria de subvencions de 
la Generalitat de Catalunya, vinculada als fons europeus FEDER 2014-2020 

Els àmbits d’actuació d’aquesta subvenció són els següents: 

• Eix prioritari 1. Potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la 
innovació 

• Eix prioritari 2. Millorar l'ús i la qualitat de les TIC i l'accés a aquestes 
tecnologies 

• Eix prioritari 3. Millorar la competitivitat de les pimes 

• Eix prioritari 4. Afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els 
sectors 

• Eix prioritari 6. Conservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficiència dels 
recursos. 

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac va aprovar, en sessió 
ordinària, l’adhesió de l’Ajuntament al projecte d’especialització i competitivitat territorial 
(PECT) segons acord de 18 de juliol de 2016. 

El passat 18 de maig de l’any en curs es va decretar aprovar la formalització del conveni 
PROJECTE D’ESPECIALITZACIÓ I COMPETITIVITAT TERRITORIAL DE MATARÓ 
MARESME (PECT)  i així es va notificar a l’Ajuntament de Mataró com a coordinador 
del projecte 

La proposta per als ajuntaments del Maresme és la participació en el projecte PECT 
Mataró-Maresme, sense cap prestació econòmica, que valora molt positivament 
l’impacte que pot tenir el projecte sobre la comarca i l’interès que te per tots els 
ajuntaments conèixer de prop aquesta iniciativa per acumular experiència i cercar 
sinèrgies per a projectes propis. 
 
Els PECT són projectes que persegueixen millorar la competitivitat d’un territori a través 
de les eines d’especialització i innovació en sectors d’activitat ja existents o en activitats 
emergents i amb força creixent i real en el territori. S’emmarquen dins de l’estratègia 
territorial de la Generalitat RIS3CAT d’aplicació de l’estratègia de recerca i innovació per 
a l’especialització intel·ligent a la realitat de Catalunya. 
 
En el cas del PECT Mataró-Maresme, el sector que es vol impulsar és la innovació en 
el tèxtil, a Mataró, i la innovació amb l’esport, a Calella. El projecte està coordinat per 
l’Ajuntament de Mataró i participat activament per TecnoCampus, Eurecat i l’Ajuntament 
de Calella, que desenvoluparan operacions emmarcades dins el PECT i cofinançades 
en un 50 % pels fons FEDER. També es podran beneficiar d’aquest projecte les 
empreses del sector del Maresme, el Consell Comarcal del Maresme i els ajuntaments 
d’Arenys de Mar, Argentona, Cabrera de Mar, Caldes d’Estrac, Canet de Mar, Dosrius, 
Malgrat de Mar, Premià de Dalt, Premià de Mar, Sant Pol de Mar, Sant Vicenç de Montalt, 
Santa Susanna, Teià, Vilassar de Mar i Vilassar de Dalt. 



 

17 
 

 
L’Ajuntament de Mataró rebrà una subvenció de 95.175,34 €  per coordinar el PECT 
Mataró-Maresme. Les operacions del PECT que rebran finançament dels fons europeus 
són: 
 
•Reimagine Textile: Estratègia compartida entre TecnoCampus i Eurecat. El 
TecnoCampus liderarà la part d’emprenedoria, mentre que Eurecat farà el mateix amb 
la part d’innovació i transferència tecnològica. Quant a les accions liderades per 
TecnoCampus, tenen com a objectiu final convertir Mataró en un pol de l’emprenedoria 
i la innovació en el tèxtil, i es duran a terme amb una subvenció de 246.614,83 € dels 
fons FEDER. Quant al centre tecnològic Eurecat, rebrà una subvenció de 302.363,52 € 
per tirar endavant accions com el desenvolupament d’una nova plataforma que englobi 
tots els serveis a la producció tèxtil de Catalunya; la creació d’un espai comú al Maresme 
entre indústria, nous emprenedors, món educatiu especialitzat i societat civil, i 
l’organització i difusió d’esdeveniments, avenços i innovacions en el sector. 
 
•Maresme Innova-Tech-Talent: Iniciativa per crear un ecosistema innovador a través del 
qual s’articulin iniciatives de transferència del coneixement tecnològic en l’àmbit de les 
indústries del disseny. L’objectiu d’aquesta operació desenvolupada per Eurecat i 
subvencionada amb 168.153,94 € és aconseguir una tèxtil catalana més connectada, 
més intel·ligent i innovadora, mitjançant el desenvolupament d’actuacions que derivin 
en una solució global, en termes d’innovació, millora de processos interns i col·laboració 
entre indústria, tecnologia i disseny. 
 
•Sport City Lab: Operació impulsada per l’Ajuntament de Calella per convertir el municipi 
en un laboratori urbà d’innovacions tèxtils en l’àmbit de l’esport. La iniciativa, 
subvencionada amb 139.550 €, vol aprofitar el calendari de competicions esportives d’alt 
nivell i esdeveniments internacionals programades a Calella perquè el municipi 
esdevingui un banc de proves per a totes les solucions relacionades amb l’esport i es 
creï una reputació internacional com a “certified tester”, ja que es comptarà amb un gran 
valor afegit per als processos de recerca, verificació i homologació de l’R+D+I, com és 
la col·laboració del TecnoCampus, Eurecat i el Centre de Recerca i Transferència de 
Tecnologia Tèxtil de Canet de Mar.”””””””””” 
 
 

INTERVENCIONS: 

Òscar Baró (ERC-AM): bé, potser em saltaré una mica, perquè sinó es farà pesat, però 
volia llegir els eixos tal i com són. En aquí s’ha convidat a empreses privades de tot el 
Maresme perquè s’uneixin al projecte i veure com hi poden participar i com es poden 
beneficiar de subvencions i a més a més tenim de forma significativa un parell 
d’ajuntaments. Per una banda el de Mataró, i l’altre el de Calella, que tenen uns projectes 
específics, potents, a nivell del tèxtil, del sector tèxtil.  

El Sr. Arnó, com hi ha estat involucrat des del seu paper en el Consell Comarcal, també 
podrà afegir algun detall si vol i sinó, una mica això, ratificar i portar a ple aquest acord 
que vam prendre el 2016 i que hi està treballant especialment el Consell Comarcal. 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): Bé, tan sols un petit detall. Això s’emmarca dins de 
les convocatòries 14-20, hi ha vàries convocatòries. Aquesta específica en què hi 
participa l’Ajuntament de Mataró i l’Ajuntament de Calella és específic per la indústria 
tèxtil. Potser al setembre o octubre o novembre acabarem portant a plenari la del suport 
a turisme,  que m’hi he involucrat més directament i estructurarem l’activitat turística de 
la comarca amb rutes i sobretot amb producte turístic endreçat i que podrà ser projectat 
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a nivell del món. Evidentment nosaltres hi estem d’acord, perquè tot el que és cooperació 
local i cooperació entre municipis i administracions, sempre hem sigut uns ferms 
defensors. 

Alcaldessa Rosa (ERC-AM): De fet aquest punt era donar compte, així que ja està.  

 
4. Acció Social – Atenció a les persones – Ocupació 
 

Res a tractar 

 
 
5. Urbanisme – Habitatge – Medi Ambient 
 

Res a tractar 
 
6. Serveis Urbans – Via Pública – Govern Local - Salut 
 
6.1 Aprovació de les xifres de població 

 

Vist el Padró municipal d’Habitants d’aquest Ajuntament a 1 de gener de 2018, conseqüència de 
variacions per altes, baixes i modificacions ocorregudes durant l’exercici de 2017 al padró. 
 
Vista la Resolució de 16 de desembre de 2003, de procediment d’obtenció de la proposta de xifres 
oficials de població. 
 
Atès informe emès per part del Departament de Padró de la Diputació de Barcelona, on fan constar 
que el nombre d’habitants d’aquest municipi a 1 de gener de 2018 és de 2859. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament de prendre el següent  
 
ACORD: 
 
PRIMER:  
Aprovació de la XIFRA OFICIAL DE POBLACIÓ A 01-01-2018   2859 
Homes         1379 
Dones         1480 
 
SEGON: Inserir a la Seu Electrònica d‘aquest Ajuntament, pel coneixement general. 
 
 

INTERVENCIONS: 

Regidor Joan Baró (PSC-CP):  Segons les últimes dades, la xifra oficial de la població 
en el 2018, gener del 2018, és de 2859 habitants. El 48,23% són homes i el 51.77€ són 
dones. Hi ha més dones que homes i hem baixat un habitant respecte a l’últim cens.  

Alcaldessa Rosa (ERC-AM): No sé si tenim alguna cosa a dir... 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): Hi ha lo que hi ha. Un petit incís, jo recordo que hi va 
haver una regidora que va voler cotar en contra perquè volia que li expliquéssim d’on 
sortien les xifres. Era del seu grup, eh? 
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Alcaldessa Rosa (ERC-AM): Doncs queden aprovades les xifres de població.  

Abans de passar a la part de precs i preguntes, hem detectat avui revisant les actes 
antigues,  que ens havíem deixat un punt.  Si tots hi estem d’acord, l’aprovem per 
urgència, perquè penso que així ja fem net. És el punt de la renúncia al càrrec de la Sra. 
Maria Mercedes Martínez Marcen. 

Si els sembla bé, donem compte. Quan ara la Sra. Secretària ho ha buscat, que n’hem 
parlat quan hem tingut la comissió especial de comptes, nosaltres ja hem fet el tràmit. 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): sense acord de ple? 

Alcaldessa Rosa (ERC-AM): No, s’ha comunicat que ella ha renunciat. Perquè nosaltres 
ara donem compte, no anem a aprovar de si ella renuncia. Vam donar compte quan ho 
va deixar el Sr. Martí, també. Això també està enviat. 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): Més que res, ella tenia il·lusió de participar-hi, però 
recentment ha agafat una feina que implica caps de setmana i tardes i bé, ha decidit 
donar pas.  

Alcaldessa Rosa (ERC-AM): Molt bé. Votem la urgència. (es vota a favor de la urgència 
i es dona compte) D’acord, doncs ja hem donat compte de l’assumpte.  

  

 

7. Joventut – Esports – Cultura 

 

Res a tractar 

 

 

PART DE CONTROL 

 

8. Mocions 

Res a tractar 

 
 

9. Precs i Preguntes 
 

INTERVENCIONS: 

Precs i preguntes 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): Avui m’han fet arribar 3 respostes que havíem 
preguntat. Sobre tres contractacions que havien quedat pendents.  

Tenim una pregunta que queda pendent, del ple anterior, que era si pensaven obrir un 
expedient, per depurar responsabilitats de la mala gestió de Mare Nostrum. Van dir que 
demanarien a l’advocat per veure com estava 

Alcaldessa Rosa (ERC-AM): El que passa és que no li demanarem al Perera perquè ho 
hem de valorar nosaltres, perquè és un tema que ja ha passat per judici i perquè és un 
tema que segurament haurà prescrit. És un tema de fa 14 anys, llavors, dubto bastant 
que.... 
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Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): Això de la prescripció nosaltres tenim una altra teoria. 
És que una vegada obertes diligències, la prescripció i mentre dura el judici o sentencia 
no caduca. Per tant encara estaríem en període no prescriptiu. El prejudici contra 
l’administració pública des de la modificació de la darrera llei, no caduca. 

Alcaldessa Rosa (ERC-AM): Doncs reconec, ara mateix, que no ho hem parlat com a 
equip de govern. Ho parlarem i li donarem el trasllat. 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): en tot cas, en el proper ple, presentarem una moció 
per prendre l’acord 

Alcaldessa Rosa (ERC-AM): D’acord 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): gràcies 

Alcaldessa Rosa (ERC-AM): Que més tenim? 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): Volíem saber si sou conscients del fet de que el 
balneari, l’hotel Colom i el balneari, totes les activitats que es generen allà dins, quan es 
va a pagar no es cobra en targeta sinó que s’obliga a pagar en efectiu perquè així no 
quedi constància dels ingressos realitzats, ja que com té els comptes embargats per 
part de la seguretat social així no es detecta frau.  

Com que resulta que és un concessionari de facto, atorgat per aquest govern municipal 
per pròrroga de l’acord que es va prendre a l’abril del 2016 de rescindir la concessió, 
voldríem saber si pensen fer alguna cosa, òbviament no m’ho podran contestar, i si 
estaven assabentats i quines accions pensen emprendre.  

Els hi posem en coneixement. Penso que és un tema bastant greu. A banda de no pagar 
a l’Ajuntament ni la concessió, ni els IBIS, ni l’IAE, ni les escombraries, etc., etc., etc., ni 
totes les concessions, per tant generar un deute econòmic de tresoreria de més de 
250.000€ cada any en aquest Ajuntament, bé, sembla ser que a sobre se’ns riu a la 
cara. 

Alcaldessa Rosa (ERC-AM): Investigarem això que dius 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): Volíem saber també que com és possible que en el 
contracte per la vigilància de platges, de l’empresa Proactiva, que constava la 
disponibilitat d’un vehicle aquàtic, moto o llanxa i també poder transportar, això era una 
de les millores que vostès van posar a damunt de la taula, que era poder fer l’activitat 
de trasllat de gent gran, de mobilitat reduïda, a la platja, hem detectat que ara ho farà 
Creu Roja, ja ho feia, però ara ho hauria de fer Proactiva que estava en el seu contracte. 
El fet de que només hi hagin tres socorristes, hem detectat, en alguns casos que festa 
fiestuqui mentre estan en servei, però el més greu és que no hi hagi disponible un 
vehicle, ja sigui moto aquàtica o llanxa, i que quan es pregunti diguin que en cas de 
necessitat vindran els d’Arenys, quan haurien de tenir una a la nostra disposició 

Alcaldessa Rosa (ERC-AM): Jo li contestaré al tema de la Creu Roja i deixo el de la 
moto pel regidor. Creu Roja ens va fer la proposta d’afegir, a tots els serveis que ells fan 
a part del que era la vigilància de platges tot l’any a la població de Caldes, ens van 
demanar afegir aquest servei perquè ells volien seguir tenint contacte a l’estiu amb les 
persones de Caldes que tenen poca mobilitat i que tenien confiança amb ells i que els 
hi venia de gust. Ens va semblar molt bé, vam ampliar una mica la dotació econòmica, 
ens van demanar de fer aquesta mena de tendal, aquesta zona d’ombra perquè la gent 
que no es volgués banyar pogués estar allà i ho vam trobar convenient. A les hores 
ofereixen aquest servei a la gent de Caldes i a la gent de les residències de Caldes, als 
que estan empadronats, això la Regidora ho podria explicar millor perquè és la que ha 
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estat parlant amb Josep Maria Comes, però era que la gent que ve a passar el dia, a 
l’estiu, pogués tenir aquest servei de Proactiva, que si vostè diu que no ho estan fent 
veurem perquè i Creu Roja donar aquest servei a la gent de Caldes que es coneixen i 
fer una mica com acció social 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): i que els hi donen? Un certificat d’empadronament? 

Alcaldessa Rosa (ERC-AM): Els deuen conèixer, això ho fam ells, ho gestionen ells 

Regidora Laura Aloy (ERC-AM): Perdona, es fa a demanda, tens un telèfon, truca, Creu 
Roja si no coneixen a les persones, que fins ara no ha passat, aquí tothom ens 
coneixem, són gent de Caldes, si fa falta els van a buscar si no poden baixar i ja està. 
És exclusivament per gent de Caldetes. Una altra cosa és Proactiva que és un tema de 
platges, genèrica, sí que té a veure perquè la funció és la mateixa però els usuaris o 
destinataris no és el mateix 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): Bravo per Creu Roja, molt malament per l’empresa 
contractada que no fa el servei que hauria de fer per tothom, empadronats o no 
empadronats 

Alcaldessa Rosa (ERC-AM): Ells ja ho feien a tothom. Proactiva ho feia a tothom, 
Proactiva no discriminava, però Creu Roja li feia com il·lusió continuar seguint aquest 
contacte amb la gent gran, ens va semblar que com era un tema molt traumàtic que 
Creu Roja no estigués a les platges de Caldes ni a cap platja de la costa perquè la vida 
a canviat i les coses són diferents, doncs que poguessin continuar tenint contacte amb 
la gent gran de Caldes. Això de les motos 

Regidor Joan Baró (PSC-CP):  Hi ha una cosa que si que l’he de donar la raó. No podem 
permetre que si hi ha una concessió no es compleixi el que hi ha a la concessió, per 
això vetllem perquè així sigui.  

S’han presentat els serveis tècnics dues vegades, és cert també el que acaba de dir 
vostè de la fiestuqui, tenim informació d’això, estem esperant les fotos que ens han de 
fer arribar. Si realment això és així obriríem un expedient.  

En quant a la moto nàutica, quan hi van anar no la tenien però al cap de 10 minuts la 
moto nàutica amb la camilla especial estava fondejada davant.  

En quant al tema dels banys adaptats, també és cert que independentment que la Creu 
Roja faci banys adaptats, ells al que es dedicaran és als banys adaptats de la gent que 
ve de fora i que es vol banyar a Caldes, de fet ja ho estan fent, hi ha gent del passeig 
que jo, personalment, he estat present quan han fet els banys adaptats. Vull dir, això, 
potser que algun dia no ho hagin fet, però que hi estem a sobre li puc assegurar 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): molt bé, moltes gràcies 

Alcaldessa Rosa (ERC-AM): Això de la fiestuqui ja m’ho explicareu doncs 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): Només una última cosa. Ja fa un temps ens va dir 
que ens concertaria una reunió amb l’arquitecte que tenen contractat, un dels que tenen 
contractats, pel tema de planejament general, jo crec que fa més d’un any que ens ho 
van dir. Seguim esperant 

Alcaldessa Rosa (ERC-AM): Cert. Està pendent. Hi vam parlar. Ell tampoc ve molt 
sovint, una vegada al mes o així. Vam estar parlant l’últim dia, si vostès al mes d’agost 
tenen disponibilitat busquem un dia perquè ell també té ganes d’explicar-vos 
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Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): falta que després no ens contesti que a l’agost és 
inhàbil i no li deixo veure papers 

Alcaldessa Rosa (ERC-AM): Qui? L’arquitecte? 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): no, vostè 

Alcaldessa Rosa (ERC-AM): No home no, jo li deixo veure tots els papers que vulgui, ja 
ho sap 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): - l’última vegada a l’agost ens va dir que no, que era 
inhàbil  

Alcaldessa Rosa (ERC-AM): Jo li deuria dir que no hi havia ningú per donar-li 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): ah, vale, vale 

Alcaldessa Rosa (ERC-AM): No sigui així 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT): No tenim més preguntes 

Alcaldessa Rosa (ERC-AM): Passem a les preguntes del públic.  

 

1.06.25 PREGUNTES 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 21:29 hores de la qual com a Secretària 
en dono fe. 

 

Caldes d’Estrac a 23 d’octubre de 2018 

 

 
L’Alcaldessa- Presidenta 
 
 
RRosa Pou Baró 

    Secretaria Interventora 
 
 
M.Mercedes Gobartt Vázquez 

 
 
 
 

DILIGÈNCIA 

 

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