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brutal agressió en ple centre de Caldes
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Amics i amigues, quan escric aquestes rat-
lles encara estic sota l’impacte de la trista 
notícia de l’agressió patida pel nostre com-
pany regidor, Marcos Blázquez. No hi ha ad-
jectius prou contundents per a qualificar-la 
ni per a descriure el cúmul de sensacions 
viscudes durant aquests darrers dies, que 
es resumeixen en la condemna més absolu-
ta i el suport al regidor i a la seva família.

A les pàgines del Portada especial que 
hem preparat hi trobareu documentació 
abundant i detalls dels fets ocorreguts. Es 
tracta d’un atemptat contra la democràcia, 
la convivència i la llibertat, sense pal·liatius, 
que mereix la condemna i el rebuig més 
enèrgic, tant dels representants polítics 
com de tota la societat en general.

Els violents no han de cabre enlloc. Poden 
existir discrepàncies i diversitat, però mai la 
violència. Ni a Caldes ni enlloc. 

L’altre tema que ocupa les pàgines de la 
revista, tampoc hauria d’haver sortit mai. 
Del mercat ja se’n ha parlat abastament 
durant mesos, però just ara, quan s’han 
enllestit les obres i ja ha entrat en ple 
funcionament, la controvèrsia més artificial 
i menys objectiva ha rebrotat en termes 
i aspectes gens edificants, disfressats de 
polèmica política.

Per respondre públicament al cúmul 
d’acusacions que des del Grup Municipal 
Socialista  s’han propagat contra el Govern 
i també contra la meva persona, com 
Alcalde,  vaig considerar que era del tot 
necessari explicar-ho públicament, amb 
proves i documentació suficients com per 
a fer apaivagar i reduir la polèmica que 
falsament s’ha propagat.

A les pàgines interiors hi llegireu tot el que 
dic. No obstant, si algú ho desitja, sóc a la 
seva disposició per explicar-li novament, i 
també per a mostrar-li tota les proves. No hi 
res a amagar, ni ganes!

Entre tots hem de fer el possible perquè el 
bon nom de la institució, el de l’Ajuntament, 
quedi net de qualsevol ombra i ocupi el lloc 
de prestigi que es mereix.

Joaquim Arnó i Porras
Alcalde

PORTADA és una publicació editada pel Servei de Premsa de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, que es distribueix de forma gratuïta a totes les llars del municipi. Si detecteu 
qualsevol anomalia en el servei de distribució, poseu-vos en contacte amb l’Ajuntament (937 910 005)

L’alcalde, Joaquim Arnó, va iniciar el ple 
tot qualificant la pallissa rebuda per l’edil 
de “brutal, covarda i traïdora, contra tot 
l’Ajuntament i els ciutadans de la nostra 
vila que viuen en llibertat i defensen la 
democràcia”. La resolució, votada per 
unanimitat pels cinc regidors de CiU, 
va acordar, a més de mostrar el rebuig 
i condemna dels fets, la presentació de 
l’Ajuntament com a acusació particular 
contra la família responsable de l’atac, 
recorrent a la Justícia “per a demanar-
los que actuïn amb diligència i eficàcia 
perquè els fets no quedin impunes i els 
culpables en resultin castigats segons 
correspongui en Dret”.

L’alcalde va ser rotund en la seva 
declaració, assegurant  que “més enllà 
de la discrepància i de la diferència hi 
ha el respecte i la llibertat. Llibertat 
individual i llibertat col·lectiva que 
s’exerceix de forma conjunta aplicant 
els principis bàsics de comportament 
democràtic”.

Finalment, a través de la resolució, 
l’Ajuntament “ fa una crida i exhorta 
tota la  ciutadania a la defensa de 
la democràcia i de la llibertat en el 
convenciment de que la violència, 
exercida de manera gratuïta i visceral, 
no porta enlloc, especialment en 
relació els afers públics i les qüestions 
col·lectives que més ens afecten”, va 
llegir l’alcalde.

A mida que passaven els minuts i la sala 
anava omplint-se de veïns i veïnes, el 
silenci expectant es centrava ara en  
les paraules del portaveu de CiU, Àngel 
Rusiñol, que va assegurar que “Ahir i 
avui, tots ens sentim agredits. No només 

Caldes rebutja la violència
Així de clar i contundent s’han mostrat la majoria dels ciutadans caldencs, així com gent vinguda d’altres localitats, des del mateix moment en què es 
va cometre l’agressió al regidor Marcos Blázquez. El suport a l’edil i el rebuig enèrgic a la violència es va fer palès en el Ple Extraordinari convocat per 
urgència el passat 2 d’agost i la concentració ciutadana prèvia.  

de l’alcalde

els regidors en tant que representants 

de la ciutadania, sinó tots els caldencs i 

caldenques en tant que persones lliures, 

pacífiques i en convivència”.  El grup 

municipal de CiU confia fermament en 

la justícia per a resoldre el cas i, com va 

explicar Rusiñol, “la violència no només 

mereix el rebuig total i absolut dels qui la 

La revista que mai 
s’hauria d’haver 
publicat
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tots som Marcos

Caldes rebutja la violència
Així de clar i contundent s’han mostrat la majoria dels ciutadans caldencs, així com gent vinguda d’altres localitats, des del mateix moment en què es 
va cometre l’agressió al regidor Marcos Blázquez. El suport a l’edil i el rebuig enèrgic a la violència es va fer palès en el Ple Extraordinari convocat per 
urgència el passat 2 d’agost i la concentració ciutadana prèvia.  

practiquen, sinó també els que per acció o 
per omissió, l’emparen o la justifiquen, ni 
que sigui en una petita part”.

El portaveu convergent va finalitzar el seu 
parlament amb una mostra d’agraïment, 
“Agraïm sincerament el suport rebut i 
prenem nota, si més no nosaltres, des del 
Grup de Convergència i Unió, del que s’ha 
dit a la concentració ciutadana i del que 
s’ha proclamat”.

A través d’una carta, llegida pel Secre-
tari municipal, el grup municipal del PSC 
comunicava la seva absència del plenari 
perquè els seus membres eren majorità-
riament de vacances.  En aquest escrit 

manifestaven el seu rebuig i reprovació 
a tot tipus de violència, tot i que no con-
demnaven els fets.
L’alcalde va tornar a intervenir per a 
resumir l’estat d’ànim del poble i agrair les 
nombroses mostres de suport rebudes:

“Després de la votació, permeteu-me unes 
paraules:

Caldes és i ha estat un poble pacífic, de 
convivència i integració, malgrat l’intent 
d’alguns, de molt pocs i afortunadament 
cada vegada menys, que intenten que 
la normalitat s’alteri. És moment ara de 
condemnar la violència, en tots els seus 
aspectes. A partir de demà serà el torn 

d’avaluar els fets i analitzar els successos, al 
marge dels que la Justícia faci, i almenys per 
part dels qui tenim la obligació d’asserenar i 
aconsellar que la normalitat i la convivència 
imperin en el nostre municipi.

Caldes ha estat, és i serà noticia per moltes 
coses agradables i d’interès, però ens 
avergonyeix ser-ho per fets lamentables 
com els d’ahir, fets però que ja no podrem 
esborrar mai més de la nostra història i 
que haurem d’aprendre a conviure amb 
ells, però el que si que podem, i hem de fer 
entre tots, és que no es tornin a repetir, n’és 
la nostra obligació, de tots, nosaltres com 
a representants polítics, i vosaltres com a 
societat civil, si no ho fem tots hi perdrem. 

Vull acabar amb unes paraules  d’agraïment 
als qui avui i aquí ens han donat suport 
explícit amb la seva assistència, als veïns i 
veïnes de Caldes que amb la seva presència 
ens reconforten i ens ajuden a seguir 
endavant; als alcaldes, regidors, diputat i a 
tots els companys i càrrecs de la Federació 
de CiU que ens acompanyen i ens donen 
recolzament en aquests moments difícils.”

I agraïments a tots aquells que avui no ens 
poden acompanyar, però que ens ha fet 
arribar el seu suport des del mateix moment 
que van succeir els fets. A tots GRÀCIES.

Gràcies de part dels membres del consistori 
i especialment de part del regidor Marcos 
Blázquez que, convalescent, ens escolta per 
la ràdio i us fa arribar el seu més apreciat 
agraïment. Gràcies a tots vosaltres.”

La sessió plenària va finalitzar amb un 
emotiu aplaudiment dels assistents que 
es va allargar alguns minuts. Entre el pú-
blic, alguns destacats polítics de la comar-
ca van fer acte de presència al Ple com els 
alcaldes de Premià de Mar, Sant Andreu 
de Llavaneres i Sant Vicenç de Montalt, 
caps de llista de CiU d’Arenys de Munt i 
Mataró i el president comarcal de CDC, 
dos vicepresidents d’UDC del Maresme 
i un Diputat de la Federació de CiU.  I és 
que des dels malaurats fets de l’1 d’agost, 
l’Ajuntament de Caldes ha rebut moltes 
mostres de suport d’arreu de Catalunya 
i l’Estat espanyol, entre les que destaca 
l’alcaldessa de Roses, Magda Casamitja-
na, que el passat mes de maig va patir un 
intent d’apunyalament, l’Associació Ca-
talana de Municipis (ACM) o l’alcalde de 
Tolosa (Euskadi), Jokin Bildarratz, consis-
tori amb el qual es manté una intercanvi 
gastronòmic i turístic.
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Prèviament a la celebració del 
ple, més de 150 veïns i veïnes 
de Caldes van concentrar-se 
dilluns 2 d’agost, a 2/4 de 8 del 
vespre, a la Plaça de la Vila, en 
una acte convocat a iniciativa 
popular per mostrar el seu total 
rebuig a la violència després 
que el regidor Marcos Blázquez 
rebés diumenge passat la brutal 
pallissa en ple centre del poble.

Sota el lema “Prou! El poble de 
Caldes d’Estrac rebutja tota 
violència”, l’acte va consistir en 
la lectura d’un manifest, a càrrec 
de Roser Alsina, que evidenciava 
la creixent indignació que 
es respira al poble un cop 
coneguts els fets violents. Un 
sonor aplaudiment en suport al 
regidor Marcos Blázquez, que 
es troba convalescent, va cloure 
aquest acte.

Una concentració de suport a 
l’edil i de rebuig a la violència

MANIFEST DE REBUIG I REPROVACIÓ A L’AGRESSIÓ D’UN REGIDOR DE L’AJUNTAMENT 
2 D’AGOST DE 2010

Ahir diumenge al matí, unes persones del poble van agredir física i verbalment un regidor de l’Ajuntament, colpejant-lo i 
causant-li contusions i ferides a la cara i al cos.

Mai en democràcia havia passat un fet com aquest en el nostre municipi i sentim vergonya aliena de pensar que a Caldes hi 
viu gent incivilitzada i brutal que vol ignorar les normes bàsiques de la convivència. Nosaltres reivindiquem el nostre tarannà 
de sempre, el que afirma que parlant la gent s’entén i que un acte així és injustificable.

Aquesta concentració de veïns i veïnes de Caldes és un gest de rebuig i reprovació sense atenuants, adreçat als autors 
d’aquesta agressió.

Amb aquest tipus d’actes es vulneren de la manera més ferotge i irracional els principis democràtics amb els què s’ha de 
basar qualsevol societat.

Condemnem qualsevol tipus de violència com a mostra de la intolerància més gran que es pot produir cap a una persona.

Defensem la tolerància i el respecte com a principis bàsics en les relacions socials, respectant les diferències ideològiques, 
culturals i socials. la democràcia és allò que ens permet conviure essent diferents i aquest respecte és el que cal cultivar i 
promoure.

Exigim a totes les persones que tenen responsabilitats que siguin exemple d’aquests principis, eradiquin qualsevol tipus de 
violència i inhibeixin des dels inicis actes que puguin desembocar en actituds com les que hem hagut de viure.

Finalment, volem expressar la nostra solidaritat i recolzament al regidor agredit i a la seva família, desitjant que tingui una 
ràpida i total recuperació.

Us convidem a unir-nos a l’acte institucional de rebuig que té lloc tot seguit a la sala cultural en un ple extraordinari.

Veïns i Veïnes de Caldes d’Estrac

tots som Marcos
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Els fets: el regidor és agredit 
en ple centre del poble
El regidor de Serveis Públics, Via Pública 
i Medi Ambient, Marcos Blázquez, va ser 
agredit per membres d’una mateixa família 
amb el resultat de diverses contusions per tot 
el seu cos, que van precisar atenció mèdica. 

Els fets van tenir lloc poc després de les 9 del 
matí de diumenge 1 d’agost quan Blázquez es 
dirigia a comprar el diari, com fa habitualment 
cada diumenge. En entrar al Carreró, Blázquez 
va ser atacat per darrere pel pare de família, 
que va propinar força cops al regidor, qui va 
intentar defensar-se, sense èxit. 

Tot seguit van aparèixer el fill i la 
mare, propinant més cops i insultant el 
regidor, que va quedat completament 
atordit pels cops. 

Només la intervenció de les persones que es 
trobaven al voltant i que van ser testimonis 

del brutal atac va servir per aturar la 
pallissa. Immediatament els agressors 
van marxar del lloc dels fets mentre que 
Marcos Blázquez va ser traslladat per la 
Policia Local a l’Hospital de Mataró per a 
rebre atenció mèdica al servei d’urgències.

Els serveis mèdics van efectuar diverses 
proves per conèixer l’estat del regidor, 
tement que per la seva edat (67 anys) pogués 
patir algun tipus de lesió interna. Malgrat 
haver rebut diverses contusions a pòmuls, 
cara, cap, estómac, esquena i genolls, al 
migdia de diumenge va rebre, finalment, 
l’alta mèdica. Tot seguit,  Blázquez va 
interposar denúncia als Mossos d’Esquadra 
contra els agressors, que ja portaven temps 
amenaçant i insultant-lo.

Es dóna la circumstància que fa dos anys,  
l’Ajuntament no va renovar el contracte 
laboral d’un dels agressors amb la brigada 
municipal d’obres i serveis, i el jutjat ha 
desestimat els recursos que aquest individu 
havia presentat. Durant tot aquest temps, 
el regidor Blázquez i els seus companys 
de l’equip de govern han estat objecte 
d’insults i amenaces per part d’aquesta 
família, arribant fins i tot als insults en el 
transcurs d’algun ple municipal, durant 
els quals han mostrat de forma pública i 
reiterada el seu suport a l’oposició.

El mateix diumenge, l’Ajuntament de 
Caldes ja va anunciar, a través de l’alcalde, 
Joaquim Arnó, que s’arribarà fins on calgui 
per a fer justícia davant aquests fets i que 
l’Ajuntament compareixerà com acusació 
particular de la família agressora. L’alcalde, 

consternat per la violència de l’acció va 
explicar “ fets com aquests són intolerables 
i del tot lamentables i mereixen una reacció 
democràtica de la ciutadania”. 

En aquest sentit, Arnó va convocar el ple 
extraordinari de dilluns dia 2 agost “de 
suport al nostre company, per condemnar 
aquest episodi violent i lamentable”. 
L’alcalde va fer una crida a tota la ciutadania 
a participar en aquest plenari.

Els veïns i veïnes de Caldes van rebre la 
notícia de l’acte violent amb indignació, se-
gons van confirmar alguns testimonis dels 
fets. La reacció de la població caldenca va 
ser la convocatòria immediata, pel mateix 
dilluns, d’una concentració en rebuig de 
l’acció i de suport a Marcos Blázquez.

Un caldenc 
d’adopció
Marcos Blázquez, de 67 anys, és 
regidor de Via Pública, Serveis 
Públics i Medi Ambient des de 
l’any 2007. Caldenc d’adopció, el 
regidor va aterrar a Caldes amb 
la seva família per motius laborals 
i es mostra plenament satisfet 
de l’elecció del nostre poble per 
a fixar la seva residència cada 
vegada que se li pregunta sobre 
aquesta qüestió.

Marcos és un regidor que viu 
intensament la vida de Caldes, 
formant part de diverses 
associacions a través de les quals 
li agrada participar i organitzar 
actes festius i culturals. 

Sempre al peu del canó, en 
Marcos té per norma treballar a 
l’Ajuntament i fer-ho de la millor 
manera que sap, compaginant 
aquesta tasca amb una destacada 
presència al carrer, resultat de 
les regidories de les quals n’és 
responsable. Disposat a treballar 
de forma eficaç pel municipi 
i el benestar dels seus veïns i 
veïnes, en Marcos n’ha obtingut 
ara el recolzament unànime per 
l’agressió viscuda.

L’equip de persones que editem 
cada mes el Portada li desitgem una 
ràpida recuperació i l’encoratgem 
a seguir treballant pel poble i a 
superar aquest mal tràngol que 
ha patit de forma intolerant i 
injustificable. Ànims, Marcos!

tots som Marcos
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Tota la veritat 
de les obres del 

Mercat Municipal



especial mercat

Contràriament al que es pugui pensar, 
aquest va ser un Ple Extraordinari 
convocat per l’alcalde, Joaquim Arnó, 
després que el PSC canviés la seva 
posició inicial de demanar-ne un per 
tractar temes relacionats amb el 
Mercat Municipal per la de presentar 
una moció que va ser discutida i 
rebutjada a la sessió plenària ordinària 
del mes de juliol.

Precisament fou en aquest ple que 
l’alcalde, per sorpresa, va anunciar 
la convocatòria del Ple extrordinari 
perquè “quedin clars tots els aspectes 
de l’obra del Mercat, tots els detalls i 
es depurin totes les responsabilitats, 
també la dels qui han manipulat, 
mentit i escampat falses acusacions”.

Segons les seves pròpies paraules, 
Arnó va decidir fer el pas endavant de 
presentar el tema davant tota l’opinió 
pública en hora de màxima audiència 
per que “ ja estem cansats de tanta 

misèria i de tant llençar la pedra i 
amagar la mà. Els socialistes no tenen 
interès en que es conegui la veritat del 
Mercat, per això van presentar una 
proposta buida de continguts, vaga, 
amb acusacions genèriques, perquè 
volen mantenir viva la seva estratègia 
d’enfrontament i desqualificació 
perquè pensen que els hi es rendible 
des del punt de vista electoral”.

Després d’aquesta breu introducció 

sobre la convocatòria de la sessió, 
l’alcalde va mostrar al públic una 
projecció de documents que il·lustrava 
les seves explicacions per a rebatre els 
arguments que fins aleshores havien 
difós els socialistes sobre el procés 
de reforma del mercat muncipal. 
Així, Joaquim Arnó va explicar que la 
tramitació del projecte va començar 
l’any 2005, en l’anterior mandat i 
que aquest va ser un procés “llarg, 
complicat i amb algunes irregularitats 
detectades pel nostre grup, que vàrem 

El Ple reconeix la correcció administrativa de les obres del Mercat i denunciarà 
al Jutjat les irregularitats de la tramitació prèvia i les acusacions del PSC

El Ple acorda que el PSC 
retiri la denúncia sobre 

el pagament de la carpa, 
un cop desmentit aquest 

argument amb l’aportació de 
documentació

presentar les oportunes al·legacions 
al projecte”.

La intervenció del grup socialista 
–només van assistir al ple dos dels 
quatre regidors– continuava centrant-
se però en el procés de tramitació i 
execució de les obres de reforma del 
mercat, a partir de l’any 2007, quan va 
produir-se el canvi de govern. El ple 
va finalitzar amb tensió, després d’un 
debat que l’oposició va voler portar 
al terreny d’acusacions directes a la 
figura de l’alcalde, sense èxit.

Després d’una llarga sessió plenària, amb presència de gairebé un centenar de veïns, aquests són els acords principals que es van adoptar, un cop es posessin de manifest aspectes desconeguts 
de la tramitació durant el mandat del PSC i es demostrés que no s’ha comès cap irregularitat administrativa durant les obres
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especial mercat

El Ple reconeix la correcció administrativa de les obres del Mercat i denunciarà 
al Jutjat les irregularitats de la tramitació prèvia i les acusacions del PSC

L’Ajuntament facilitarà que 
els tècnics municipals puguin 
defensar-se jurídicament de 

les imputacions delictives 
fetes per part del PSC i en 

especial de la seva portaveu, 
Rosabel Cantenys

Després d’una llarga sessió plenària, amb presència de gairebé un centenar de veïns, aquests són els acords principals que es van adoptar, un cop es posessin de manifest aspectes desconeguts 
de la tramitació durant el mandat del PSC i es demostrés que no s’ha comès cap irregularitat administrativa durant les obres

Els acords
El Ple va aprovar, amb els vots en contra del PSC –només van 
assistir-hi dos regidors–, els següents acords:

Primer.- Declarar l’absoluta correcció en els procediments de 
tramitació i execució del Projecte de Reforma del Mercat Municipal, 
des del moment en què l’actual equip de govern va començar el 
seu mandat, l’any 2007

Segon.- Declarar que en tot el procés de les obres, no s’ha produït 
cap tracte de favor a cap titular d’alguna parada del Mercat. Des del 
primer moment, tots els adjudicataris han rebut el mateix tracte i 
la mateixa consideració per part de l’Ajuntament.

Tercer.- Donar trasllat a la Fiscalia, per si pot ser constitutiu de 
delicte, la certificació de les irregularitats detectades en la 
tramitació del projecte del Mercat des de l’any 2005 fins el canvi de 
govern de maig del 2007.

Quart.- Demanar als representants del Grup Municipal del PSC 
perquè, a la vista de la documentació aportada, retirin l’acusació, 
a tots els nivells, judicial, polític, públic i mediàtic de pagament 
indegut del cost de la carpa que es contenia en el projecte.

Cinquè.- Posar a disposició de tot el personal tècnic que treballa 
a l’Ajuntament tot l’aparell legal i administratiu per si considera 
interposar denúncia per les falses imputacions de falsificació, 
falsedat en document públic, manipulació per alterar els preus de 
les coses, prevaricació, nepotisme, injúries i calumnies que se’ls hi 
ha vingut atribuint per part del Grup Municipal del PSC de Caldes 
i, en especial per la seva portaveu, Sra. Rosabel Cantenys.
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Modificacions i imprevistos a dojo

Durant l’exposició detallada que va 
formular l’alcalde, el Ple va conèixer la 
major part d’aquestes modificacions 
que per altra banda es contenen en els 
informes tècnics que han acompanyat el 
procés de les obres. 

 Nova arqueta comunitària i nou 
conducte del clavegueram fins el carrer.

 Substitució de canonades de tots els 
veïns de l’immoble des dels comptadors 
fins el muntants de la primera planta.

 Reforç estructural amb fonaments i 
pilars metàl·lics

 Nova connexió elèctrica general i 
col·locació armari a la façana

 Redacció, tramitació i aprovació 
projecte de legalització de la BT (baixa 
tensió)

 Modificacions diverses seguint 
indicacions del Departament de Sanitat, 
màxima autoritat en temes de mercats 
i a qui ningú s’havia dirigit quan es 
preparava el projecte.

 Pre-instal·lació per a les terminals 
de targes de crèdit, que cada paradista 
contracta pel seu compte.

Aquestes són només algunes de les 
modificacions i canvis que s’han introduït 
en el projecte mentre han durat les 
obres. Per decisió consensuada entre 
l’Ajuntament i els paradistes, es va 
acordar que les obres particulars de cada 
parada es farien al mateix temps que les 
generals, òbviament pagant cadascú el 

L’obra ha resultat més complicada del que s’esperava. I no pas perquè es variés la previsió inicial de traslladar 
els paradistes a una carpa externa, sinó perquè el projecte tècnic presentava nombroses mancances que 
s’han hagut de solventar sobre la marxa i també perquè s’hi han afegit alguns imprevistos tècnics, alguns 
de molt essencials com ara les prescripcions obligatòries del Departament de Sanitat

La llicència d’activitats
Aquest havia estat també un tema objecte de polèmica perquè el PSC havia 
denunciat que una de les parades, concretament la que correspon a un familiar 
de l’alcalde, no disposava d’aquesta llicència, quan en realitat, cap parada la té 
ni l’ha de tenir, perquè tal com va explicar l’alcalde, s’està tramitant la llicència 
conjunta de tots els paradistes, d’acord amb el que sempre ha estat habitual 
durant tots els anys en què ha existit el Mercat Municipal.
Segons l’informe tècnic que va llegir l’alcalde durant la sessió plenària “La 
legalització de l’activitat de Mercat d’Abastament Municipal, de conformitat 
amb la Llei 3/08 de la Intervenció Integral de l’Administració Ambiental, 
engloba la totalitat de la superfície destinada a Mercat, relacionant la 
superfície destinada a cada parada, les cambres i els magatzems, amb un 
total de 7 parades, amb ús totalment comercial”.

que li correspon, escurçant així el temps 
i les molèsties.

En relació a aquestes modificacions, també 
hi va haver polèmica en el Ple, ja que els 
representants de l’oposició argumentaven 
la possibilitat que s’haguessin pagat dues 
vegades la mateixa feina, fent referència 
a partides que estaven incloses en el 
pressupost de l’obra que han acabat 
realitzant elements externs a l’empresa 
adjudicatària, com poden ser els 
treballadors de la Brigada Municipal o 
altres empreses especialitzades.

La resposta de l’alcalde però va ser 
contundent en el sentit d’advertir els 
regidors del PSC de que novament s’estaven 
equivocant, ja que el que s’ha de comprovar 
són els imports pagats a les certificacions 
no pas els que consten al projecte. “En un 
projecte hi ha coses que potser no es fan o 
es fan d’una altra manera perquè així ho 
creuen els tècnics i lògicament, quan així 
passa, llavors no es paguen. És clar que si 
una cosa l’ha fet la Brigada no l’ha cobrat 
l’empresa” va dir l’alcalde, en resposta a 
l’acusació formulada des del PSC.

Durant el Ple, l’Alcalde va 
facilitar totes les factures i 
va instar a l’Oposició a que 
trobés un sol concepte que 

s’hagués pagat dues vegades 
o un de pagat sense que 

s’hagi executat

especial mercat
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Són múltiples i diverses i feixuges d’enumerar. En el 
decurs de la sessió plenària l’alcalde va mostrar àmplia 
documentació que demostra que es va encarregar 
de manera fraudulenta el projecte a l’arquitecte 
municipal, qui no podia fer-ho legalment.
A més, hi ha evidències clamoroses, com pot ser el 
contingut contradictori de diverses actes de la Junta 
de Govern que demostren sens dubte que primer es 
va fer el projecte per part de l’arquitecte municipal, 
sense encàrrec ni pressupost, i que després es va 
bastir l’expedient per donar cobertura a la malifeta.
En el decurs del Ple Extraordinari aquests extrems 
es van posar en evidència a més 

de  l’existència de 
tres pressupostos 
de tres estudis 
d ’ a r q u i t e c t u r a 
que se suposa 
es presenten a 
la licitació i que 
malgrat ser de 
diferent titularitat 
tots tenen la 
mateixa adreça i el 
mateix despatx.

Tres licitacions desertes per 
deficiències en el projecte

En la seva intervenció davant el plenari l’alcalde va explicar, 
tot aportant proves documentals, que un cop enllestit el 
projecte tècnic amb tantes deficiències i mancances que 
més semblava un estudi preliminar i prou, a meitats del 
2006, es va procedir a la licitació de les obres, convidant a 
11 empreses, cap de les quals va voler acceptar l’encàrrec 
precisament per aquesta raó i també, perquè mentre es 
perdia el temps en la tramitació administrativa els preus 
s’havien encarit.

Fins a dues vegades més es va haver de repetir el procés 
durant el 2006 i la primera meitat del 2007, coincidint 
amb diversos anuncis a la revista municipal “Portada” que 
ja ho donaven per fet. Cada vegada, a cada intent, baixava 
el nivell d’exigència al contractista i s’incrementaven 
els imports, al final, pràcticament fins un 40%. Ni així va 
sortir bé. Al contrari, dues licitacions desertes i un procés 
negociat igualment fallit.

Es van pagar més de 20.000 € a l’arquitecte 
municipal pel projecte, sense cap acord 

municipal, perquè la llei de contractes vigent 
només autoritza un màxim de 12.000 per 

encàrrecs directes

Irregularitats en el 
projecte durant el 
mandat socialista

Contractació directa i a correcuita,
abans de les eleccions

La documentació aportada no deixa lloc a dubte. Va ser 
necessari que l’Ajuntament eliminés totes les condicions 
tècniques prèvies que es demanen en qualsevol concurs, 
especialment les que fan referència a la classificació de 
l’empresa que són garantia de la seva solvència, perquè 
per fi aparagués un contractista disposat a executar l’obra: 
l’empresa BASSA-MAR, just el dia 30 d’abril de 2007 (quinze 
dies abans de les eleccions). Malauradament, aquesta frivolitat 
la van acabar pagant tots els caldencs, ja que mesos més tard, 
després d’una temporada d’obres lamentable, l’empresa va 
fer fallida i va haver de ser rellevada del seu encàrrec.

especial mercat

5



La carpa mai instal·lada i mai pagada
Aquest sí va ser un punt amb encesa 
polèmica durant els torns d’intervenció 
del ple extraordinari. El PSC fa mesos ve 
reiterant i denunciant que la carpa que 
en el projecte inicial s’havia de col·locar 
a l’esplanada Muntanyà per allotjar el 
Mercat mentre duressin les obres i que 
el Govern va eliminar quan va decidir 
fer-les per fases, s’havia acabat pagant 
igualment, ja que així constava en una 
certificació.

Doncs bé, l’alcalde va demostrar la 
falsedat d’aquesta acusació, mostrant les 
quatre certificacions d’obra que es van 
anar liquidant a l’empresa constructora 
Bassa-Mar.  A la primera,  cronològicament 
parlant, sí figura una quantitat a la partida 
de la carpa, però en realitat no es va 
gastar en això –com és obvi– sinó en la 
provisió de materials diversos. 

Després, a les tres certifacions següents, 
que com és sabut, cada una anula l’anterior, 
aquesta partida ja no hi figura perque 
les despeses ja estant correctament 
distribuïdes on els hi correspon. Per tant, 
queda ben demostrat que la carpa mai 
s’ha pagat, com no pot ser d’una altra 
manera, atès que mai s’ha instal·lat.

L’engany del PSC

Tot això que és pràctica habitual en totes 
les obres i que resulta de fàcil comprensió, 
resulta de gran complicació en aquest 
cas perquè el regidors socialistes han 
basat durant mesos la seva denúncia en 
la certificació nº 1, sense citar mai les 
següents.

L’alcalde va retreure amargament aquest 
fet especialment si es té en compte que 
per les dates no hi ha possibilitat d’error. 
Les certificacions porten data de gener, 
febrer, abril i setembre de 2008, emeses 

Les certificacions d’obra 
demostren clarament que la 

carpa no s’ha pagat mai

El PSC va formular denúncia 
pel pretés pagament, basant-
se en la 1ª certificació d’obra, 
un any després que ja existís 

la 4ª certificació que és la que 
val i la que demostra que no 

es va pagar
pels tècnics responsables de l’obra i 
tramitades totes correctament. En canvi, 
la primera denúncia del PSC sobre aquest 
tema data del juliol del 2009 quan ho 
presenta al Jutjat de Mataró acusant de 
prevaricació l’alcalde, segons diuen, per 
haver-la pagat.

“Com s’explica aquesta actitud? –va 
dir l’alcalde–. Malgrat saber que hi ha 
quatre certificacions, que cada una 
anul·la l’anterior, un any després, vostès 
presenten denúncia en base només a la 
primera i no dubten en posar en dubte 
la honorabilitat i honestetat dels tècnics 
professionals que són els que executen 
l’obra i signen les certifacions i de 

passada també la nostra, acusant-nos a 
tots d’haver comès un delicte”

“No hi ha dret, és una indignitat perquè 
l’han feta a consciencia. Han enganyat els 
caldencs i caldenques i han intentat també 
enganyar el Jutge. Més inconsciència i 
manipulació, impossible. El més probable 
és que n’hagin de respondre davant el 
mateix Jutjat on vostès ens han acusat a 
nosaltres” – va concloure l’alcalde.

especial mercat
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Totes les parades, igual
Sens dubte aquest va ser un dels punt més conflictius 
de la sessió plenària. Prèviament, el Grup Socialista, 
al Ple ordinari i en declaracions publiques, havia 
denunciat un pretès tracte de favor cap a un 
dels paradistes, fet aquest que a mida que es van 
anar explicant per part de l’alcalde les dades que 
ho refuten, es va anar esvaint de la percepció dels 
presents i dels oients del ple per ràdio.

En efecte, segons va explicar l’alcalde amb profusió 
de documentació i imatges projectades a la pantalla, 
la concessió de les parades ja venia adjudicada 
des d’abans de l’inici de les obres i ja hi constava 
l’avant-projecte tècnic de cada parada. En el cas de 
la que denunciaven els socialistes, s’autoritzava 
explícitament l’activitat que s’hi pensava fer i els 
elements necessaris per a poder-la fer, com ara la 
cuina i altres. 

El mateix passa amb la sortida de fums que també 
estava prevista des del començament si bé el canvi 
d’ubicació que l’Ajuntament va acceptar en el seu 
moment en produir-se una vacant durant el procés 
de les obres, ha significat també un canvi en relació 
a les previsions inicials. Una sortida de fum, per cert, 
que es fa per a les dues parades quina activitat la fa 
necessària, tal i com es va estipular també al principi 
de les obres de manera que cada concessionari 
paga el tram que li correspon, mentre que el tram 
general, fins a la sortida, va a càrrec del propietari 
del Mercat, l’Ajuntament.

Aquest va ser un del temes que més va cridar l’atenció 
de la intervenció de l’alcalde perque qui més qui 
menys se’n recorda de les pancartes que es van 
penjar anunciant les obres al Mercat també en plena 
campanya electoral per a les municipals.
Segons el que va explicar i mostrar, les pancartes ja 
estaven encarregades i llestes, amb constància del 
contractista, força dies abans de que es resolgués el 
suposat concurs que va adjudicar les obres a l’empresa 
Bassa-Mar, tot decartant altres dues empreses, les 
quals consten a l’expedient però no hi ha documentació 
que acrediti que efectivament se les va consultar.
Tant és així, que la factura de la feina de les pancartes, 
molt exagerada i cara (més de 6.000 €, quan 
normalment el seu cost no passa de 1.500), va entrar al 
registre municipal abans del dia de l’adjudicació, que, 
com hem dit abans, va ser el 30 d’abril de 2007.

Detall dels plànols de la sol·licitud de concessió de la parada 6, 
autoritzada per l’Ajuntament al 2005. Posteriorment, aquesta concessió 
es va traslladar a la parada actual, per acord de la Junta de Govern, amb 
absència de l’alcalde, en haver-se produït una vacant.

Pancartes molt cares i sota sospita

especial mercat
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