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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA nº 1 DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE CALDES 

D’ESTRAC CELEBRADA EL 28 de GENER de 2019      

 
Identificació de la sessió  
Núm.: 1 
Caràcter: Ordinari 
Data: 28 de gener del 2019 
Inici:   20:05 h 
Final:  20:40 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 
 
ABSENT-  
 
 
Secretària Interventora: 
 
Maria de las Mercedes Gobartt Vázquez 
 

 

ORDRE DEL DIA 

 
PART RESOLUTIVA 
 
 

1. Aprovació de les actes de sessions anteriors 

 
Aprovació actes anteriors   Nº 7 Extraordinari de data 19.10.18 

Nº 8 Ordinari de data 29.10.18 
Nº 10 Ordinari de data 19.12.18 

 
 
 
 
PROPOSTES D’ACORD 
 

2. Alcaldia 
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2.1 Aprovació Pla Director del parc Can Muntañà 
 

 

 

PART DE CONTROL 

 
3. Mocions 

Res a tractar 
 
 

4. Precs i Preguntes 

 

 
INTERVENCIONS: 

 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): Bon vespre. Si us sembla començarem. Moltes 
gràcies per ser-hi. Aprofito per alegrar-me de que tinguem aquí de nou al Josep Maria 
que ens puguem veure, això vol dir que jo també i sóc perquè a l’últim Ple tampoc hi 
era. Està bé que avui hi siguem.  
També aprofito per felicitar un dels nostres companys de consistori que és el regidor 
Oscar Baró que ha sigut pare recentment. Felicitat Oscar. Les coses bones també s’han 
de dir.  
Tenim un ple breu pel que fa a la part resolutiva, les propostes d’acord. Després ja 
respondrem les preguntes que vulgueu. Anem a començar amb la primera part que és 
l’aprovació d’actes de sessions anteriors. 
 
 
 

PART RESOLUTIVA 
 

1. Aprovació de les actes de sessions anteriors 

 
Aprovació actes anteriors   Nº 7 Extraordinari de data 19.10.18 ordenances 

Nº 8 Ordinari de data 29.10.18 
Nº 10 Ordinari de data 19.12.18 

 
 
INTERVENCIONS: 

 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): A l’ordre del dia tot i que consten tres actes, la del 
Ple extraordinari del 19 d’octubre que era de diferents ordenances, la del Ple ordinari 
del 29 d’octubre i la del Ple ordinari de data 19 de desembre, de fet només ens ha arribat 
l’acta completa del ple del 29 d’octubre, l’acte número 8. Per tant l’acta número 7 i la 
número 10 quedaran sobre la taula pel següent Ple ordinari.  

Tindrem un Ple extraordinari d’aquí poc, espero, que és per resoldre les al·legacions al 
pressupost però en aquella no podrem aprovar les actes.  

Aquesta serà a l’acta del mes de març, si no m’equivoco. Deixem sobre la taula la del 
número 7 i la del número 10. De la número 8 si tenen qualsevol cosa a comentar. 
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Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT):  - la donem per bona. 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): Vostès també?  

Regidor Joan Baró Viaplana (PSC-CP):  si, si. 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): Molt bé, queda aprovada per unanimitat. 

 
PROPOSTES D’ACORD 

 
2. Alcaldia 

2.1 Aprovació del Pla Director del Parc de Can Muntañà de Caldes d’Estrac.  EXP.- 
1808/2018 

Antecedents 

Al setembre del 2010 els serveis tècnics municipals van finalitzar la redacció de la  
memòria descriptiva i justificativa del projecte de recuperació, millora i restauració 
integral del parc de Can Muntañà. 

Aquesta memòria estava subjecta al programa operatiu de la intervenció comunitària del 
Fons Europeu de Desenvolupament Regional FEDER i feia referència a les diferents 
actuacions que s’havien de dur a terme en el parc. En una primera fase ja es van 
executar vàries de les actuacions descrites en el projecte. 

 

Després de la crisi ocasionada per la presència de la plaga de Tomicus i la tala de gran 
part dels pins de la pineda, el 23 de maig del 2018 es va portar a terme la taula de la 
comissió del parc que està composada pels diferents representants dels partits polítics 
municipals i també per diferents professionals i assessors. 

En aquesta trobada es va decidir per unanimitat dels presents, elaborar un Pla director 
del Parc. Aquest haurà de marcar les directrius de les actuacions a seguir en el parc,  
independentment de l’equip polític que presideixi el consistori. 

Donada les actuacions ja fetes fins ara en el parc i amb l’experiència en aquest terreny 
sobradament demostrada, es va decidir d’encarregar la redacció d’aquest pla director a 
la biòloga Carme Buxalleu.  

En data 24 d’octubre del 2019 i registre d’entrada general a l’Ajuntament número 
4265/2018, la Sra. Buxalleu va entrar el document ja redactat, “Can Muntañà Pla 
Director del Parc Can Muntañà: Projecte per a la seva restauració, recuperació i millora 
integral.” 

Legislació aplicable 

• La Llei estatal 7/1985 de 2 d’abril Reguladora de les Bases de Règim Local. 

• L’article 119 del Decret 179/1995 de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS). 

• La Lei 26/2010, del 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya. 
 

A l’empara d’allò que disposa l’article 52 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel 
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qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, es 
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents: 

 
ACORDS   
      
PRIMER  
Aprovar el Pla Director del parc de Can Muntañà de Caldes d’Estrac. Projecte per a la 
seva restauració, recuperació i millora integral. 

SEGON  
Notificar l’acord d’aprovació definitiva a l’àrea d’Urbanisme i Medi Ambient.””””””” 

              
INTERVENCIONS: 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): Al mes de març ens vam reunir al que vam 

anomenar la taula del Parc amb el propòsit d’arribar a uns consensos, tot el consistori, 

per un tema prou important que fa molt de temps que està reivindicat i pensem que tots 

els Equips de Govern que han estat a aquesta casa s’han interessat pel Parc. 

Vam creure convenient encarregar aquest Pla Director, que una mica fos un compromís 

que tots els membres d’aquest consistori, governi qui governi, es vegi en aquest 

compromís de seguir aquest Pla Director. En alguns casos hi ha algunes coses que es 

poden adaptar. No és que no podem sortir-nens gens.  

És un Pla Director que es va encarregar a unes de les persones que també va participar 

a la taula del Parc perquè és la Carme Buixalleu, biòloga i gran coneixedora d’aquest 

espai que parlem. Ella ens ho va fer arribar a finals d’octubre. Llavors els que ha fet la 

Carme Buixalleu és agafar també altres propostes que hi havia hagut del Parc, hi havia 

un estudi FEDER del Parc i el que va fer és adaptar-ho a la realitat actual d’un Parc, que 

ha patit una crisi molt gran que ha sigut la crisi del Tomicus.  

Una mica el parc a tocat fons, de vegades les crisis serveixen per sortir-ne amb més 

força. El que ha fet és fer un Pla Director molt realista. Un Pla Director que està molt ben 

pensat. Ella, després d’estar en aquesta mesa i coneixent una mica el tarannà de 

l’Ajuntament i els recursos de l’Ajuntament, el que ha fet és dividir aquest estudi, aquest 

Pla Director, en tretze zones de Parc que permetrà que es pugui anar treballant a 

mesura dels recursos econòmics i humans que es tinguin.  

Ella en aquest estudi té en compte, no només el que podríem dir la part vegetal del Parc, 

sinó que té en compte quines són les necessitats bàsiques que s’han d’acabar 

d’arreglar, punts d’aigües que s’han d’afegir, punts de llum, elements antròpics, els 

elements que estan fets per l’home, els elements que no són naturals, tant els que ja 

existeixen i estan malmesos, com murs, baranes, camins i els que s’hauran d’afegir que 

hi falten, bancs, fonts, taules, fanals nous. Després també els elements naturals.  

Ella ho ha fet de manera que primer es tingui en compte aquests elements si s’han de 

fer canalitzacions, que després es tingui en compte els elements antròpics i que després 

es posin els elements vegetals. De manera que no passi el que ella deia en aquest 

estudi que de vegades passava en altres estudis que per fer una acció malmeties una 

altra, es perdia una que s’havia fet amb anterioritat.  
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Dir-vos que a la que tinguem així, també agrair-vos que part d’aquesta part vegetal i 

d’estudi feta per la Carme a la mesa del Parc a part de representants de tots els partits 

de l’Ajuntament, jardiners, professionals, també comptem amb l’ajuda inestimable de 

dues persones, avui també l’Alicia ens acompanya, de l’Alicia Núñez i en Ferran Amat 

que ells han estat treballant molt, passejant pel Parc ajudant-nos en tot el que són 

elements antròpics, que per la seva carrera professional en saben un munt.  

Serà el moment, quan tinguem tot això a les mans, quan veiem que ja podem tornar a 

començar de tornar-nos a reunir i acabar de prendre decisions, veure per on comencem 

i decidir tots plegats per on tirem aquest Parc.  

A part de tenir aquest Pla Director, la voluntat d’aquest Equip de Govern és seguir 

apostant, d’aquest Equip de Govern i de tot el Consistori, estic convençuda, continuar 

el projecte fent camins, intentar que es pugui, aquest any veurem com està la dotació 

econòmica, però el projecte fent camins seguirà segur. També tenim un Pla d’Ocupació 

que comença a finals de mes de 6 mesos i també hem agafat una persona que sigui un 

peó, més o menys, que estarà al Parc perquè també hi ha alguns elements que ja es 

poden anant arreglat ara, com morets que han caigut, o que s’ha de retallar el lledoner 

que hi ha pujant la pujada davant de la Fundació Palau que se l’està menjant l’asfalt que 

s’ha de treure, si s’han de començar a pintar baranes, tot això tindrem una persona 6 

mesos que també podrà estar fent això.  

A més a més tindrem una subvenció de la Diputació de Barcelona de 65.000 € que ens 

servirà per a tots aquests elements antròpics que s’han de comprar, que no pot fer-se 

servir per mà d’obra però sí per elements que hi hauran en el Parc.  

Després de que tots hem patit molt el Tomicus i l’estat en que va quedar el Parc, després 

d’aquelles dues jornades de participació ciutadana que van ser molt enriquidores, dins 

de la imatge traumàtica van estar molt bé, quan tots junts vam estar allà netejant el Parc, 

a veure si així també ens el sentim més nostre i entre tots aconseguim un Parc que s’hi 

visqui, que la gent tingui ganes d’anar-hi, que no sigui un Parc només on es fan els 

concerts del Poesia i Més sinó que pugui tindre més programació durant l’any i que hi 

hagin diferents espais per viure, l’esbarjo, els horts urbans, que sigui un Parc que tingui 

vida que és el que han de tenir els parcs, vida.  

No sé si el regidor de medi ambient vol afegir alguna cosa. Llavors com han vist el 

projecte, que els hi ha semblat. 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT):  bé. Des del nostre punt de vista buscar consensos 

no és passar per la llei de l’embut. Em dispensarà que li digui així.  

Creiem que el Pla Director, almenys la proposta del Pla Director, s’hauria d’haver portat 

primer a la Comissió de Treball perquè, òbviament, el Pla Director està fet des del punt 

de vista d’una persona redactora del Pla, probablement des del punt de vista del Govern, 

que alguna cosa deu haver dit, obviant qualsevol altra sensibilitat que pugui haver-hi.  

Un Pla Director és aquell que ens ha de permetre, en un futur, demanar tot tipus de 

recursos, tot tipus de subvencions, i al llarg del temps tots, governi qui governi, se’l pugui 
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fer seu i el pugui treballar perquè no és una feina ni d’un mandat, ni de dos, ni de tres, 

sinó que és un continuo.  

Tenim aquest parc, que em sembla que és propietat de l’Ajuntament des del 1987, si no 

recordo malament, a principi des del 1987 és el bosc que té l’entrada per Sant Pere 

Abanto, pel carrer de la Torre i als anys 89-90 es va adquirir la pèrgola de Can Muntanyà.  

De sempre ha sigut una font inestimable de consumir recursos, en els quals, com bé a 

dir l’Alcaldessa, l’Ajuntament de Caldes, i per tant el poble de Caldes, els té minsos i 

hem de buscar-los a l’exterior, qualsevol inversió que es faci cal que sigui mesurada i, 

òbviament, que no destrossi el que hagi fet qualsevol altra actuació.  

Quan es va demanar el projecte FEDER així es va recollir, moltes de les accions estan 

soterrades i així ho recull i en aquest redactat en fa referència, canalitzacions d’aigües, 

de llum i tot allò que no es veia perquè era necessari fer aquestes infraestructures per 

poder, després, actuar al damunt.  

Si es vol consens no hi ha prou en presentar un projecte sense haver-ho treballat 

prèviament.  

Si volen el nostre consens i el nostre suport, nosaltres el que demanem és que aquest 

treball, que no dubtem pas de la vàlua de la persona que ho ha redactat, sigui discutit 

prèviament en una reunió de treball de la taula que s’ha referit del Parc, puguem valorar 

que hi posa i com ho posa, a partir d’aquí si s’ha de fer alguna rectificació fer-la, adjuntar-

la, fer un refós si fes falta i, òbviament, aprovar-lo pel Plenari. Insisteixo, qualsevol acció 

que s’hagi de realitzar vindrà marcada per aquest document en un futur, seria absurd 

que cada canvi de Govern hagués de redactar un document diferent.  

Ens alegra que hi hagi la previsió de donar continuïtat al projecte “Fent Camins” perquè 

és un projecte que vam engegar el Govern sortint i, òbviament, ha continuat el Govern 

actual, per tant és un projecte prou vàlid com perquè serveixi per mantenir aquest 

immens Parc que tenim que no deixa de ser un pulmó pel nostre municipi i l’hem de 

poder cuidar, hem de donar-li tantes activitats com siguin possibles, de forma sostenible, 

sense abusar-ne.  

Totes aquestes directrius que ens hem referit, tot plegat, en pocs minuts han de poder 

estar contemplades, han de poder estar recollides i hem de tindre una línia d’actuació 

per cadascuna d’elles.  

Consens és discussió, parlar-ne i fer-ho abans de portar a aprovació els documents que 

després ens han de servir de guia. Gràcies. 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): Sr. Arnó. Aquest Pla Director s’ha fet a partir de 

les directrius que es van treballar a la mesa del Parc, això per començar.  

Evidentment és un estudi extens, molt del qual està basat en el projecte FEDER que 

vostè deu conèixer millor que jo, jo també l’he vist el projecte FEDER.  
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No sé si vostè ha tingut temps a mirar-se’l, aquest Pla Director. No sé si em pot posar 

algun exemple de quina cosa no li agrada o li sembla estranya, però en tot cas es va 

quedar, a la mesa del Parc, que quan hagués aquest Pla es passaria per Ple.  

Vostè sap que a part dels polítics, aquesta mesa del Parc, bàsicament, estava 

configurada també per membres d’Arrels Cultura, que ells tenen un interès especial en 

que es passes en un Ple quan abans millor, que fins i tot han dit que no farien més 

actuacions fins que veiessin que es passa per un Ple.  

Justament quan es treballa un document en un Ple hi ha una cosa que es diu Comissió 

Informativa en la qual es pot, també, debatre el que no ens agrada, per si veiem que no 

ho podem passar en aquest Ple. No ens podem permetre esperar-nos a arribar al Ple i 

dir: és que ara crec que aquí no és el lloc per aprovar-lo o encara no és el moment avui. 

Em sembla només, seguint el seu estil, una vegada més dilatar qualsevol cosa que es 

vulgui tirar endavant. Em sap molt greu perquè, francament, em fa la sensació que 

aquest estudi és un punt de consens.  

Per tant, Sr. Arnó, el que s’aprova en els Plenaris, s’aprova en els Plenaris com 

qualsevol altre tema que s’hagi tractat. A la Comissió Informativa, on jo no hi era, no 

m’han dit pas que vostès fessin cap contraproposta d’aquest projecte. 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT):  com diu, la Comissió Informativa és per ser 

informats. Llàstima que el regidor responsable no hi era i no se’ns va poder informar. 

Els plànols els hem pogut recollir avui al dematí però tot el text ens ho vam poder llegir, 

lleugerament, perquè la documentació ens arriba com ens arriba.  

Jo el que li dic, però per cert, el regidor que hi havia sí que ens va poder explicar tot el 

que va a Ple. Per tant estem contents del regidor, el Sr. Baró, que ens va donar tota la 

informació possible en aquell moment.  

El fet de portar-lo quan abans millor, no vol dir de qualsevol manera. Jo no li estic dient 

que no es pugui portar, no hi ha un Ple Extraordinari aviat, doncs bé, poder-lo portar en 

el següent. El que està clar és que la Comissió Informativa no té capacitat per modificar 

i 300 i escacs, 255 pàgines més els plànols, com comprendrà, a la Comissió Informativa 

no estem per esmenar-lo. 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): Vostè ho té abans de Comissió Informativa. No 

hi ha massa esmenes. 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT):  5 dies abans. Insisteixo, no és un tema d’esmenar 

contingut, és a dir, un Pla Director no ha de contenir: requereixen tots aquests elements, 

etc., etc., etc., no em sembla, això i alguns altres elements. Insisteixo, és un Pla Director, 

si el volem tenir com a tal, requereix un procediment de consensuar tot el que diu i 

perquè ho diu i perquè una línia i no una altra. Aquestes són les discussions que trobem 

a faltar. Jo li agrairia que les seves mancances no les aboqui en intentar desprestigiar.... 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): Quines mancances Sr. Arnó? 
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Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT):  en voler tirar porqueria cap a l’estil, o és del seu 

estil, aquestes cosetes que no toquen. Estem parlant del Pla Director, estem parlant de 

la seva acció de Govern i nosaltres estem dient que no creiem correcte de molts bons 

modus i estem dient que no ho està fent bé, pel nostre entendre. A partir d’aquí, no cal 

que ens digui que és el nostre estil de dilatar, escolti, ho hagués pogut portar a aprovació 

abans, això li va arribar a l’octubre, correcte? 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): Finals d’octubre. 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT):  ens hagués pogut convocar al novembre, parlar-

lo al novembre. 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): Part del novembre ja no hi vaig ser. 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT):  però hi ha altres regidors que segurament porten 

el tema i segurament, com que vostè sempre diu que és un Govern plural, que cadascú 

fa la seva feina, això és de l’àrea de medi ambient, si no recordo malament, per tant el 

regidor de medi ambient hagués pogut reunir-se amb nosaltres, amb tots els membres 

de la taula del Parc i, segurament, haguéssim arribat a consensos. Nosaltres li posem a 

damunt la nostra opinió, el nostre posicionament. 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): Digui’m alguna cosa que no li agradi del Pla? 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT):  si el que pretenc és preguntar si me l’he llegit. Li 

he dit vàries vegades. El pressupost, no hi ha pressupost i en un petit paràgraf de 4 

línies, els elements antròpics, els elements antròpics se’ls hi requerirà tota una sèrie de 

materials, etc.. Això ho ha fet una biòloga, està molt bé per explicar quins elements 

vegetals caldrà, però creiem que aquí potser s’havia d’haver disposat d’algun altre tipus 

de tècnic que ens pogués explicar, o que pogués plasmar, quin tipus d’infraestructures 

caldria i com les farien.  

Tan sols li estem dient que al nostre entendre ens falta voler buscar aquest consens. 

Consens no és ens hem reunit un dia, vam dir que faríem un Pla Director, l’encarreguem 

i el portem al Ple sense haver passat aquest Pla Director per aquella mesa. Creiem que 

no es fan així les coses. 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): Jo penso que ha tingut temps Sr. Arnó. 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT):  no m’ha acabat d’entendre. 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): L’he entès perfectament i també el conec 

perfectament. 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT):  el temps no el demanem per nosaltres sinó per les 

persones que formaven part d’aquesta mesa, les quals, si se’ls convida, és perquè tenen 

una certa vàlua. Per tant puguin aportar el seu gra de sorra i podem, entre tots dibuixar 

què volem del Parc. No només els elements que falten, ni els esglaons que s'han trencat 

i els bancs que s'han de reposar i les baranes que estan caigudes. No només això, sinó 
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que volem d'aquest Parc. El Pla Director ens ha d’ajudar a visualitzar com desenvolupar-

ho i de quina manera. I això és el que trobem a faltar. 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): Hi ha molta part d’ell que està basat en el projecte 

FEDER, li diré, hi han espais que estan basats, perquè ja es ja pagar en el seu moment 

i no poc. 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT):  precisament en aquí especifica que aquest 

projecte FERDER que va treballar i per tant aquí quan esmenta els elements que estan 

en condicions, són aquells que es van precisament treballant al FEDER, per també 

esmenta que aquest projecte, òbviament ja fa uns quants anys que es va fer i que calia 

actualitzar-lo. 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): Exacte 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT):  i òbviament s'ha actualitzat. Ara bé, actualitzar vol 

dir també que si hi ha un altre punt de vista de com desenvolupar les activitats en el 

Parc, i si resulta que en aquell Parc volem fer una altra cosa diferent, doncs el Pla 

Director ha de poder-ho esmentar.  

El fet de que hi hagi un projecte antic, de fa vuit anys, aviat nou, no vol dir que jo sigui, 

aquell projecte sigui vàlid al 100% o no sigui, no serveixi per res. S'agafen els elements 

adequats, adients, els que es poden donar continuïtat i se n'hi afegeixen de nous. 

Regidor Miquel González (PSC-CP): bona tarda a tothom. Una mica per contestar el 

procés i tot això. Qualsevol veí que ens escolti en gravacions dels plens o que hagi 

vingut al ple, sap que qualsevol punt que presenta el govern, sobretot de present o futur, 

i sobretot de mig i llarg plaç, és intentat sempre per l'oposició. Mai hi ha hagut una 

col·laboració de l'oposició i sempre hi ha hagut el posicionament d’anem al següent Ple, 

ho tornem a mirar, aleshores què farem, durant aquest mes parlem, que hi farem. 

Arriben moments en els quals el govern, ja fa temps, que es va plantar i va dir: bueno, 

presentem punt el ple, el portem a aprovar, l'oposició ens dirà que no s'ha treballat 

públicament o políticament, però nosaltres hem de continuar perquè el que no pot ser 

és que l'únic discurs que tingui aquesta oposició és que no s'ha fet una participació 

ciutadana, una participació de comissió.  

S'ha muntat una comissió en la qual vostès estan, hi ha una comissió informativa en la 

qual vostès estan, han tingut cinc dies abans de la comissió, set dies després de la 

comissió, poden, si no han tingut la documentació poden anar a l'ajuntament i recollir-

la, llegir-la, mirar-la, parlar amb el regidor de medi ambient, el Sr. Baró li va explicar tot, 

si tenia qualsevol dubte amb cent i pico fulles que hi ha en el projecte podia haver-ho 

demanat, podia haver demanat qualsevol tipus de reunió. 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT):  255. 

Regidor Miquel González (PSC-CP): qualsevol tipus reunió amb el regidor o amb 

l'alcaldessa o amb qui fos.  
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Al final de tot a mi m’agradaria la reflexió, avui portem el Pla Director del Parc i en cap 

moment l'oposició ha parlat de quin tipus de Parc o quin tipus de discrepància hi ha amb 

aquest Pla Director. Només formes, plaços i tipus de, a lo millor tampoc li agrada el tipus 

de lletra del projecte, o la foto que hi ha a la pàgina 4.  

Nosaltres vam recollir un Parc, i seré molt dur amb les paraules, mort, perquè el Parc 

estava mort i posem a la ciutadania un Pla Director pels propers 20 anys d'aquest Parc, 

per recuperar el que era un Parc per a la ciutadania de Caldetes, i per tant si vostès 

volen votar en contra jo crec que són vostès a la ciutadania els que li han d'explicar el 

seu vot. Nosaltres ja estem acostumats, per tant, si vostès no volen ser col·laboradors 

d'aquest Pla Director no hi ha cap problema, els seguirem convidant a la comissió i 

seguirem treballant conjuntament, al final de tot el qui no vol treballar és, no hi ha més 

que no voler fer les coses per poder seguir treballant.  

Nosaltres donarem suport. Gràcies. 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT):  miri, em sembla que el que no s'ho ha llegit és 

vostè. Així no es busca el consens, ja li adverteixo. Si mira la pàgina 12, quan parla de 

l'estat actual, diu: “l'estat actual del parc va molt lligat amb els grans estralls causats als 

pins de la plaga del Coleòpter Tomicus Destruensis, la plaga apareguda com a tal al 

2016 afecta bona part dels pins pinyers, bla, bla, bla. “. Abans del 2016 el parc estava 

en condicions.  

El que vostè està dient és, en tot cas, faltar a la veritat perquè no només l'oposició forma 

part d'aquesta comissió de treball, hi ha ciutadans que formen part d'aquesta comissió 

de treball i si no ens l’ha ensenyat a nosaltres tampoc li ha ensenyat a la resta. El que li 

estem dient és que com a mínim respectin el funcionament d'aquesta comissió de 

treball.  

El que està clar, i veig que no s'ha llegit, perquè en aquí especifica tots aquells elements 

que sí que estan en condicions, i repeteixo, que són els que em van endegar en el 

FEDER. Hi havia un pla de treball en el “fent camins” que tot just començava a funcionar, 

però el parc era visitable.  

La destrucció dels pins, diu: malgrat, la pàgina 20, perdó, la 20 no, diu: “davant el 

panorama, pàgina 12 també, davant el panorama d'un munt de pins morts l'ajuntament 

decidí retirar-los i sanejar l'espai. Aquesta tasca fou duta a terme durant el transcurs del 

2017, per desgràcia, i ho diu el mateix estudi, l'empresa responsable dels treballs no 

anava amb gens de cura i va malmetre seriosament molts elements antròpics, que ara 

hem de reposar, ja que per si en un estat de conservació deficient. “ 

Per tant, anem a arreglar allò que es va destrossar a l'hora de tallar els arbres. 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): Fixi's en l'última frase que ha dit: ja de per si en 

un estat deficient. 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT):  - correcte. 
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Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): El Parc, ja sabem tots que, i a més és un Parc 

que no ha tingut mai vida Sr. Arnó. No s'hi viu en aquest parc, no hi va gent, no va la 

gent. 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT):  la voluntat de la comissió de treball era aquesta. 

Si volen consens. 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): O sigui, estava mort en tots els aspectes. 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT):  bé, si volen consens, s'ha d'obtenir amb 

generositat i s'ha d'obtenir informant correctament, no amb 5 dies, 7 dies, això no 

s'esmena, d'aquesta manera. 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): No, són 144 pàgines que es poden llegir 

perfectament Sr. Arnó. Són 144 les que, de text, molts són llistats de plantes Sr. Arnó, 

es pot llegir perfectament, per tant anem a votar. Perdó, el Sr. Regidor havia demanat 

la paraula. 

Regidor Josep Mª Casals (PDeCAT):  gràcies Sr. Alcaldessa. Jo el que he trobat a 

mancar aquí i trobo, fan la consideració de que els pressupostos van canviant però és 

que no hi ha cap tipus de preu. És la part més costosa de l'estudi, quantifica que costaria 

tot això, però d'alguna manera segueix tenint que quantificar, encara que fos d'una 

manera a preus actuals i que en l'aprovació fossin revisats en el futur, però és que 

alguna cosa s'ha de fer.  

Després una altra cosa, que no sabem que costaria tot això, seria el manteniment del 

Parc, perquè clar, quan es té una instal·lació d'aquest tipus amb tot el que es vol fer, 

requerirà de jardineria, de tot això, no sé si la brigada municipal que tenim actualment 

es pot arribar a fer tot aquest manteniment.  

Després li volia fer una pregunta. Vostè que ha parlat de que s’ha de treure el lledoner. 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): No, el lledoner no, el ciment que se l’està menjant.  

Regidor Josep Mª Casals (PDeCAT): jo havia entès que s’havia de treure el lledoner i 

pensava, llavors com li direm a la plaça? Com li direm a la plaça del lledoner?  

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): Si justament Esquerra voldríem batejar aquella 

plaça, aquell trosset, com a placeta del lledoner. 

Regidor Josep Mª Casals (PDeCAT): és que ja hi és el nom, la plaça del lledoner. 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): Perquè li vam començar a dir nosaltres quan hi 

anàvem a fer els discursos.  

A veure, que lo de que no està quantificat, que és lo altre que m’has dit Josep Maria? 

Exacte.  
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Doncs, a veure, no està quantificat, justament, perquè s’ha fet aquest Pla per zones i 

dins de les zones es fan diferents accions que es poden fer al llarg del temps.  

Justament ho ha fet així perquè a partir del pressupost que es tingui, disponible pel Parc, 

es farà una zona, es farà una altra, es començarà amb uns elements o amb uns altres. 

Per això no està quantificat. Perquè no és allò que dius: fer allò et val aquests diners i 

no ho podem fer. Ho hem fet així perquè per primera vegada sigui possible anar-ho fent 

tot. A vegades tens molts diners i no acabes fent res.  

Per això, per això no hi ha el pressupost. Manarà una mica el que tinguis destinat al 

Parc i que el compromís que ha d’haver, quan s’aprovi el Pla Director, que l’ajuntament 

cada any tingui un pressupost destinat al Parc.  

El tema, en aquí també ho explica molt bé, la idea és que la part enjardinada que puguin 

haver-hi elements que no siguin autòctons, vegetals, seguirà sent la part de la Pèrgola, 

que ja ho és una mica ara, la resta del Parc, la idea, és que tot siguin plantes autòctones 

que puguin viure amb les pluges, diguéssim, aquí també la Carme Buixalleu explica una 

mica que el manteniment del Parc, no de la Pèrgola que ja sabem que la Pèrgola, a 

vegades, requereix més accions, hi va la brigada, o els jardiners s’entretenen més, 

doncs que una mica el manteniment sigui mantenir els camins nets, aquesta és la idea, 

aquesta és la filosofia d’aquest Pla Director, que la part que no és Pèrgola sigui 

autosostenible, que ella sola ja pugui viure i que només s’hagin de netejar els camins.  

Després, quan comencem, per on comencem, és quan haurem de decidir tots com, és 

el que jo deia, hi ha parts que es poden canviar, potser la mesa del Parc pugui dir: anem 

a començar a fer aquesta part, és així.  

Pensem que qui ho ha fet és una persona experta, que està dins d’una agrupació com 

és Arrels Cultura, que també són, crec, que els més grans coneixedors del Parc de 

Caldes, els únics que en un moment donat quan no es feia cas al Parc muntaven 

actuacions per sensibilitzar, tant a l’ajuntament com a la població, i, vaja, pensem que 

el vistiplau està donat. Anem a votar. Em sap greu que veig que és com molt impossible 

arribar a enteses. Votarem i ja està. 

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

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT):  nosaltres ens abstindrem. 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): Llavors l’aprovem per sis vots a favor i quatre 

abstencions. 

 

PART DE CONTROL 

 
3. Mocions 

Res a tractar 
 
 

4. Precs i Preguntes 
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Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT):  una prèvia. El regidor González em preguntava 
que perquè servien les Comissions Informatives, en la mateixa Comissió Informativa 
vàrem demanar que s’inclogués el codi ètic i de bon govern que el Consell Comarcal va 
aprovar, ja casi bé fa un any, per electes, i que va ser enviat a tots els ajuntaments de 
la comarca.  

Després de la Comissió vam dir que si no el teniu els ho tornem a enviar, però voldríem 
que hi anés en el Plenari.  

La Sr. Alcaldessa em va enviar un whatsapp dient: no pateixis que ja ho envio jo. Bé, 
doncs ni l’hem vist ni el veiem. Per tant el que es diu a les Comissions Informatives 
serveix pel que serveix Sr. González. Ni cas.  

Per tant voldríem saber quan es pensa portar el codi ètic i de bon govern, és un 
document verificat per diverses administracions, de transparència i de comportament 
ètic i que en el Consell Comarcal s’aplica, des de fa un any, voldríem saber quan es 
pensa aplicar en aquest ajuntament i quan es pensa aprovar. 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): M’alegro saber que va rebre el meu missatge perquè 
no me’l va contestar. 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT):  va veure que el vaig obrir? 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT):  No. A vegades hi ha gent que els dos colors blaus 
no surten.  

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT):  si es mira el seu telèfon segur que sortirà. 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): Perfecte Sr. Arnó.  

Doncs aquest codi ètic, una vegada he tornat a rellegir, diem que té molts punts, aquest 
codi ètic és un codi ètic pel Consell Comarcal i en molts punts fa referència explicita al 
Consell Comarcal, als Consellers faran.... jo, si vol, codis ètics hi ha la tira per agafar de 
model de diferents ajuntaments. Jo penso que, si vostè està dient que quan rep un 
document, que el rep ja dies abans de la Comissió Informativa, no hi ha temps, portar-
ho a la Comissió Informativa sense haver-ho dit abans, el va portar el dia de la Comissió 
Informativa per passar al Ple, quan hem vist que és un document, això que li deia, que 
va molt, molt dirigit al Consell Comarcal, llavors hi ha coses que jo no sé.... per exemple 
diu que ningú repeteixi més de dos mandats, jo no sé si a vostè li interessa això per lo 
que és el món municipal, per exemple hi hauríem de parlar.  

Jo, el que li demanaria, el que em sembla molt bé que busquessin un codi ètic que hi 
estem d’acord, que hi anés més dirigit al món municipal que al món, aquest fascinant, 
comarcal i que llavors arribéssim a aquest consens.  

També li vull dir que per tenir ètica, quan governes, no cal tenir aprovat un codi ètic i que 
aprovar un codi ètic no és cap garantia que es respecti per part de tots els integrants 
d’un consistori.  

L’emplaço a que busquem un model que vagi dirigit al municipi, més que a un Consell 
Comarcal, i que el rebatem i el consensuem.  

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT):  bé, és un acord que es va prendre per poder-lo 



 

14 
 

enviar a tots els municipis perquè el poguessin adaptar. Això dels mandats també li 
hauria de preguntar a algun regidor que té en el Govern, si li interessa. Al final tot depèn 
del color amb que es mira. 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): No, li dic a vostè perquè és vostè qui proposa aquest 
codi.  

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT):  jo li envio un codi ètic que està aprovat en el 
Consell Comarcal, que tan sols ha de modificar una sèrie d’elements i a partir d’aquí 
consensuar-lo. Jo no li he preguntat perquè no ho portava en aquest Ple. Li he preguntat 
quan el portarà a aprovació. Per molt que jo li hagués fet arribar, la setmana passada 
després de la Comissió Informativa, vostè ja feia casi un any que el tenia. 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): El tenia des de mig any, des de mitjans d’anys, sí. 
Enviat per l’antic president del Consell Comarcal. Sí, sí. 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT):  l’envia el president en funcions que hi ha en el 
moment. 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): Sí. El tenia enviat quan encara era l’altre President.  

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT):  i no el volia fer servir. Ara li preguntem si el pensa 
portar a aprovació o si el pensa adaptar o pensa portar-ne un altre. Vostès són el Govern 
i vostès proposen. 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): Em penso que ja li he respost. No? Abans. Aquest el 
veiem massa enfocat i massa explícit pel que és el Consell Comarcal. 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT):  l’adaptaran per un de Caldes? 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): L’adaptarem. Tots junts. Si vol també podem parlar 
de no portar companys al Tribunal de Cuentas sense motius. 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT):  en tot cas llegeixin la resposta, com que recordo 
que vostè no hi era s’hauria de llegir l’acta. 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): Encara no la tinc. Quan la tingui la llegiré. 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT):  potser que la tingui perquè en els Plens Ordinaris 
s’hauria de tindre l’acta de la sessió anterior. 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): Sr. Arnó li recordo que li vaig portar l’altre dia el 
patracol d’actes de tres anys. 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT):  acabem d’aprovar la del 29 d’octubre i encara ens 
hi queden endarrerides. 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): Anem a molt bon ritme. 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT):  si el que vol és una discussió a veure qui la fa més 
grossa. 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): El que vull és que comencem, no, més grossa segur 
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que la té vostè. Passem a les preguntes. 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT):  Bueno, escolti’m.... 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): no m’ha dit això? 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT):  qui la fa més grossa 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): A val, doncs havia entès això, que tampoc no 
m’estranyaria. Que tampoc m’hagués sorprès eh que m’ho hagués dit. Si li sembla 
passarem a les preguntes. 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT):  molt bé. 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): Vinga. Som-hi. 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT):  segons la Diputada al Parlament de Catalunya, la 
Sra. Alicia Romero, esmenta la intervenció del 23 de gener del 2019 en seu 
Parlamentària que Caldes ha tingut, juntament amb altres municipis del maresme, un 
increment de robatoris al municipi de Caldes. Voldríem saber quin increment hi ha hagut 
i quines mesures s’han pres. Gràcies. 

Regidor Joan Baró (PSC-CP): curiosament en aquest 2018 hem sigut el poble del 
maresme que més ha baixat la incidència de robatoris, l’únic perdó, no solament ha sigut 
l’únic sinó que la incidència, per ser exactes, ha baixat un 26% en respecte a l’any 
anterior. A més a més, com ara deia l’alcaldessa hem sigut l’únic municipi que ens hem 
mantingut amb unes xifres molt raonables, per la resta de comarca, hi ha pobles que 
han patit un increment molt important. 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT):  som conscients. Per tant, lo que la Diputada diu 
en seu Parlamentària no és correcte.  

Regidor Joan Baró (PSC-CP):  jo no sé lo que diu. Lo que conec és lo d’aquí a Caldes. 
Lo que va des de la Mosquera fins a la Riera del Gorg. Això és el que jo puc parlar. 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT):  parlava de Caldes, específicament esmenta que a 
Caldes hi ha hagut augment de robatoris. Per això preguntàvem. Podem dir que el que 
esmenta no és correcte. 

Regidor Joan Baró (PSC-CP):  jo m’imagino que el que pot ser que parlin de xifres del 
mes de gener. 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT):  no, no. Estan parlant d’un any en vista. 

Regidor Joan Baró (PSC-CP):  a l’any 2018 són les dades oficials de gener a 
desembre, són públiques, són les que manegen els mossos d’esquadra. 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT):  ho especifica en una acta de premsa el Partit 
Socialista Comarcal. 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): Vam passar de 36 a 27. 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT):  Sr. González és membre. 
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Regidor Miquel González (PSC-CP):  les xifres que nosaltres tenim al parlament són 
del gener. Les xifres de la Diputada són del gener. 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT):  bé, gràcies. 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): De tota manera, com que hi ha aquesta problemàtica 
a nivell maresme, sí que deu saber que el 5 de febrer hi ha una trobada d’alcaldes i amb 
el conseller Buch. Perquè riu? Està pensant en lo d’abans. És que millor prendre’ns-ho 
amb humor Sr. Arnó. Doncs perquè riu? 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT):  precisament l’hem convocada des del Consell 
Comarcal. 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): Per això li dic que vostè ja ho deu saber. 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT):  he hagut de gestionar la trobada. 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): Justament com que vostè, com vostè ja deu saber, 
sí que hi ha aquesta problemàtica. 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT):  esperem que pugui ser-hi. 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): I tant que hi serè. 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT):  una reunió d’alcaldes i podrà portar un regidor o el 
Cap de policia. 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): El Cap de policia. 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT):  molt bé. 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): Digui. 

Regidor Joaquim Arnó (PDeCAT):  ja està. 

Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM): Ja no té res més? Doncs anem 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 20:40 hores de la qual com a Secretària en 
dono fe. 

 

 

Caldes d’Estrac a 12 de març de 2019 

 

 
L’Alcaldessa- Presidenta 
 
 
RRosa Pou Baró 

    Secretaria Interventora 
 
 
M.Mercedes Gobartt Vázquez 
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DILIGÈNCIA 

 

Diligència per a fer constar que aquesta acta ha estat aprovada per unanimitat al Ple 
ordinari número 3 de data 25 març de 2019. 

  

 
 
 
 
 
L’Alcaldessa- Presidenta 
 
 
 
Rosa Pou Baró 

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