
 

 

 

                               Ajuntament de                   Caldes d’Estrac 
 

 

 

 
ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT EN 
DATA 31 DE GENER DE 2011 
 
Identificació de la sessió 
Núm.: 1/2011 
Caràcter: Ordinari 
Data: 31 de gener de 2011 
Horari: de 20:00 a 22:00 
Lloc: Sala Cultural de la Casa Consistorial de Caldes d’Estrac 
 
 
Assistents: 
 
Sr. Joaquim Arnó Porras, Alcalde (CIU) 
Sra. Helena Gallardo Sainz, Segona Tinent d’Alcalde (CIU) 
Sr. Àngel Rusiñol Esteban, Tercer Tinent d’Alcalde (CIU) 
Sr. Marcos Blázquez Garcia (CIU) 
Sr. Joan Vázquez Bellatriu (CIU) 
Sra. Rosa Isabel Cantenys Monsant (PSC) 
Sr. Miquel González Monforte (PSC) 
Sra. Elena Díaz Torrevejano (PSC) 
Sr. Pedro Cano Martínez (PSC) 
Sr. Pere Claver Montells Llaberia (PSC) 
 
Presenten excuses: 
 
Sr. Francesc Garcia Cuyàs, Primer Tinent d’Alcalde (CIU) 
 
Secretari: 
 
Sr. Oscar Campos Planes 
 

Abans de començar el senyor alcalde planteja incloure a l’Ordre del Dia un punt 
d’urgència com és la resolució de les al·legacions presentades pel Grup Municipal del 
PSC al pressupost per l’exercici 2011. 

Diu la portaveu del Grup Municipal del PSC senyora Rosabel Cantenys, que 
portar aquest punt a Ple ara és una salvatjada intolerable, és increïble, no disposen de 
cap informació per rebatre el punt per tant el vot del Grup Municipal del PSC serà en 
contra de la urgència. 

Diu el senyor alcalde que el dia de la Comissió Informativa no es disposava de 
l’informe pertinent. 

La portaveu del Grup Municipal del PSC diu que un tema tan important com 
aquest no pot passar d’aquesta manera. En tot cas que es faci un Ple extraordinari. 

Tot seguit es posa la urgència a votació quedant aprovada en segona volta pel 
vot de qualitat del senyor alcalde. 

S’inclou com a punt núm. 7 en l’Ordre del Dia. 
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1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DE SESSIONS ANTERIORS 

 ACTA NÚM. 14, DE 29 DE NOVEMBRE DE 2010 

 ACTA NÚM. 15, DE 27 DE DESEMBRE DE 2010 

Les actes que es presenten queden aprovades per unanimitat. 

2. DESPATX DE L’ALCALDIA 

El senyor alcalde dóna compte de la resolució favorable a l’Ajuntament del 
contenciós amb l’empresa Basamar. 

També informa de la rescissió del contracte amb Netemar. 

3. DONAR COMPTE I/O RATIFICACIÓ DECRETS DE L’ALCALDIA I/O ACORDS 
JUNTA DE GOVERN LOCAL. 

Queden ratificats tots els Decrets d’Alcaldia que es presenten del 779 al 841 
del 2010 i de l’1 al 56 del 2011. 

4. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL PLA DE POLÍTIQUES DE DONES DEL 

MARESME 2011-2015, ELABORAT PEL CONSELL COMARCAL DEL 

MARESME. 

“”” 

1. El Pla de Polítiques de Dones del Maresme 2011–2015 elaborat pel Consell Comarcal 

és el resultat del compromís i la priorització estratègica del Consell Comarcal del 

Maresme d’avançar en l’assoliment  de la plena igualtat entre dones i homes en tots els 

àmbits de la societat. 

2. El Pla de Polítiques de Dones del Maresme 2011–2015 constitueix un conjunt ordenat 

de mesures dirigides a assolir la igualtat efectiva entre dones i homes. 

3. El Pla de Polítiques de Dones del Maresme 2011–2015 s’ordena en 6 eixos estratègics 

d’intervenció, que són els següents: 

Eix 1: Transversalització de les polítiques de dones al Consell Comarcal i als ens 

locals. 

Eix 2: Canvis culturals que transformin estructures i models patriarcals. 

Eix 3: Participació 

Eix 4: Reorganització dels treballs i noves polítiques dels temps. 

Eix 5: Qualitat de vida i cohesió social. 

Eix 6: Intervenció integral contra la violència masclista. 

4. L’Ajuntament de Caldes d’Estrac se sent totalment involucrat i partícip del Pla de 

Polítiques de Dones del Maresme 2011–2015. 

Per tot l’exposat es proposa al Ple de l’Ajuntament que prengui el següent  

ACORD 

PRIMER: Aprovar el Pla de Polítiques de Dones del Maresme 2011–2015, elaborat pel Consell 

Comarcal del Maresme. 
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SEGON: Facultar al senyor alcalde per signar tota aquella documentació que sigui necessària. 

TERCER: Donar trasllat del present acord al Consell Comarcal del Maresme i a la Regidoria de 

Serveis Socials. 

 No obstant el Ple amb el seu superior criteri decidirà allò que cregui més oportú. 

            “”” 

La regidora Helena Gallardo diu que aquest és un Pla ambiciós comarcal que 
tendeix a treballar aspectes sobre la igualtat. 

La portaveu del Grup Municipal del PSC diu que el vot del seu grup serà 
favorable. 

Pensa que tot i aquests esforços no s’ha de deixar de treballar per la igualtat. 

Tot seguit es posa el punt a votació quedant aprovat per unanimitat. 

5. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES BASES GENERALS QUE REGIRAN ELS 

PROCESSOS SELECTIUS CONVOCATS PER A L’ACCÉS A LA PLANTILLA 

DE PERSONAL FUNCIONARI DE L’AJUNTAMENT DE CALDES D’ESTRAC. 

“”” 

Aprovació inicial de les Bases Generals que regiran els processos selectius convocats per a 
l’accés a la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac. 

 

1. En data 7 de juliol de 2009 es va aprovar el primer conveni laboral de l’Ajuntament de 
Caldes d’Estrac. D’aquest conveni es desprenia la necessitat de regularitzar aquell 
personal que avui en dia ocupa places amb caràcter d’interinatge i laboral. 

2. Mitjançant el Decret d’Alcaldia núm. 828, de data 28 de desembre de 2010 es va 
aprovar l’oferta pública d’ocupació, on es posa de manifest la voluntat de regularització 
de totes aquelles places que avui estan cobertes per personal amb caràcter 
d’interinatge i que moltes d’elles porten molts anys en aquesta situació. 

3. Per tal de dur a terme aquesta tasca s’han redactat conjuntament amb la Diputació de 
Barcelona les Bases Generals que regiran els processos selectius convocats per a 
l’accés a la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac. 

4. L’aprovació d’aquestes Bases Generals és matèria de Ple, a l’empara d’allò que preveu 
l’article 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text Refós de 
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

Es proposa al Ple de la Corporació que prengui el següent 

 

ACORD 

 

PRIMER: Aprovar inicialment les Bases Generals que regiran els processos selectius 
convocats per a l’accés a la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac. 

SEGON: Delegar en la Junta de Govern Local l’aprovació de les Bases Específiques 
per la provisió de cada una de les places corresponents a l’oferta pública d’ocupació 
aprovada per l’alcaldia de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac. 

TERCER: Publicar el present acord per un període de 20 dies naturals al BOPB i 
DOGC, per tal que les persones interessades puguin realitzar les al·legacions que 
creguin oportunes, en cas que no se’n produeixin s’entendrà el present acord aprovat 
definitiu. 
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QUART: En el moment en que les Bases Generals estiguin aprovades definitivament, 
aquestes es publicaran de forma íntegra tant al BOPB, com en el DOGC. 

CINQUÈ: Donar trasllat del present acord al Departament de Recursos Humans de 
l’Ajuntament de Caldes d’Estrac i als representants del personal d’aquest Ajuntament. 

 

No obstant el Ple amb el seu superior criteri decidirà allò que sigui més oportú. 

            “”” 

Diu el senyor alcalde que el que es porta a aprovació són les bases generals, 
després cada lloc de treball tindrà la seva base específica. 

La portaveu del Grup Municipal del PSC vol fer una sèrie de consideracions. 

Diu que aquestes bases hauran de regir a l’hora de realitzar les corresponents  
oposicions per a fer fix al personal de l’Ajuntament. 

En aquests anys s’ha produït un augment significatiu de la plantilla de treballadors 
municipals passant de 55 al febrer de 2007 a 75 al gener de 2011, en 4 anys han 
augmentat 20 treballadors. 

Per altra banda hi ha personal que factura i no està en nòmina. Tot això és 
desmesurat i sobredimensionat. 

S’han creat 4 places de tècnic superior, s’han externalitzat serveis també s’han 
creat places de tècnic mitjà i un càrrec de confiança. 

Vol remarcar que les places de tècnic superior són per sempre, els sous s’han de 
pagar. 

Donada la situació i la dimensió de l’Ajuntament creuen que això és una 
imprudència. 

Creuen que l’Equip de Govern va al revés del món, obviant la realitat. El capítol I 
està sobre dimensionat i s’ha d’aprimar en comptes de dotar-lo de més personal. 

Podrien estar d’acord en regularitzar personal interí antic, però no la resta de 
personal. 

No poden entendre com a 4 mesos vista d’eleccions municipals es treguin les 
places a oposició, pensant que el senyor alcalde té que pagar favors, aquesta pressa 
no la poden entendre. 

Creuen que ara no és convenient endegar aquest procés. Tot això no els hi fa 
bona espina. 

Pel que fa a les bases estrictament diu, que la base 21.4 la prova pràctica en les 
bases que pretenen aprovar no és obligatòria. El Reial Decret 896/1991 en el seu 
article 4 apartat c) deixa clar que és una prova obligatòria. 

En referència a la base 2.2.1. en la fase de concurs la puntuació de la mateixa no 
pot superar la tercera part de la puntuació, demana que es corregeixi el redactat. 

En referència a la base 2.3. creu que l’entrevista personal és útil i necessària, però 
els 4 punts són excessius, amb 2 seria suficient. 

Pel que fa a l’Annex I del Temari general el Reial Decret abans esmentat diu: 

 Per places del grup A1    90 temes 
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 Per places del grup A2    60 temes 

 Per places del grup C1    40 temes 

 Per places del grup C2    20 temes 

 Per places Agrupacions Professionals  10 temes 

recorda que això s’ha de fixar. 

Finalment diu que en les bases s’ha de garantir l’anonimat dels aspirants. 

Pensa que el senyor alcalde no pot delegar en la Junta de Govern Local 
l’aprovació de les bases específiques ja que és una competència seva. 

A la vista de tot això anuncia que el vot del Grup Municipal del PSC serà en contra. 

El senyor alcalde també vol fer unes consideracions a les bases donat que el 
tractament de la Policia Local és singular, cal afegir a les bases generals el següent: 

PRIMERA 

PUNT 4 

Aquí s’hauran de tenir en compte les peculiaritats de les proves d’accés al cos de la 
policia local. 

QUARTA 

Tribunal qualificador 

La composició del tribunal variarà quan es realitzin proves d’accés al cos de la policia 
local, ajustant-se a allò que preveu la llei 16/1991, de 10 de juliol de les policies locals. 

CINQUENA 

2.1.1.  

Consta de tres proves dues de caràcter obligatori, un exercici del coneixement del 
català, una de teòrica i una de pràctica, aquesta prova no serà obligatòria i en cada 
base específica es fixarà la necessitat o no de realitzar-la. Aquí també s’hauran de 
tenir en compte les peculiaritats de les proves d’accés al cos de la policia local. 

SETENA 

PUNT NÚM. 4 

Pel que fa a la policia local els períodes de pràctiques seran aquells que li siguin propis 
segons la llei 16/1991, de 10 de juliol de les policies locals. 

Diu que l’aprovació d’aquestes bases obre un procés i res més. Són bases 
extretes de la Diputació i que hauran de durar molt de temps. 

Vol recordar que el desembre de 2006 la plantilla era de 53 treballadors i al 
gener de 2011 és de 55. Diu que en anteriors legislatures la feina de secretari es feia 
des d’un gabinet privat extern i un gerent, això entre en contradicció amb el que acaba 
de dir la portaveu del Grup Municipal del PSC. 

També vol deixar clar que abans de finalitzar l’anterior legislatura l’anterior 
Equip de Govern va regularitzar places de treballadors propers a aquell partit polític. 
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Pensa que la incorporació de persones concretes ha millorat la feina i els 
serveis que presta l’Ajuntament. 

Puntualitza que les bases generals no són per convocar places això es fa amb 
les bases específiques. 

La portaveu del Grup Municipal del PSC demana al senyor alcalde que prengui 
el compromís de no convocar oposicions abans del mes de maig, vol que prengui 
aquest compromís de forma pública. Espera una resposta. 

Afirma que pel fet de que l’alcalde no contesta queda clar que té la intenció de 
treure places a concurs. Tot això no és aigua clara. 

Reitera que la plantilla a gener de 2011 es de 74 treballadors diferència 
considerable entre 55 treballadors al 2007 i 74 del 2011. Diu que el senyor alcalde està 
tergiversant la realitat, l’augment és molt considerable i molt d’aquest personal és 
innecessari. 

Per altra banda aquest augment no ha millorat els serveis només hi ha que 
veure l’aerogenerador, la part final de la Riera, el mur, el passeig dels Anglesos, etc. 

Malgrat aquesta gran contractació això no es reflexa en una millora real del 
poble. 

Diu el senyor alcalde que la intervenció de la portaveu del Grup Municipal del 
PSC demostra a les clares que li traiciona el subconscient. 

Tot seguit es posa el punt a votació quedant aprovat en segona volta pel vot de 
qualitat del senyor alcalde. 

6. APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL TEXT REFÓS DEL PLA GENERAL 
D’ORDENACIÓ DE CALDES D’ESTRAC A L’ÀMBIT DEL SECTOR DE SÒL 
URBANITZABLE SUP2 “LES ESCOLES”. 

“”” 

1. Vist que el Ple de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, en sessió celebrada el dia 7 de juliol de 

2009 , va aprovar provisionalment la Modificació puntual del Pla General d’Ordenació de 

Caldes d’Estrac a l’àmbit del Sector de sòl urbanitzable SUP2 “Les Escoles” 

 

En referència a ella, en data 17 desembre 2009, la Comissió Territorial d’Urbanisme de 

Barcelona , acordà suspendre la resolució de l’expedient de la Modificació puntual del Pla 

general d’ordenació urbana a l’àmbit de les escoles promogut i tramés per l’Ajuntament de 

Caldes d’Estrac a instància de Caldetes Mar , S.L. fins que mitjançant un text refós 

s’incorporin un total de nou prescripcions. 

 

2.- En data 17 de febrer de 2010 l’Ajuntament va remetre a l’Iltre.Sr. Director General 

d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, un escrit com a al·legacions en el tràmit 

del recurs d’alçada interposat per Caldetes  Mar, S.A. contra el referit acord de la 

Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona.  
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En data d’avui no consta que s’hagi resolt aquest recurs. 

  

3.- Els promovents de la modificació en data 21 desembre 2010, número de registre 3820, han 

presentat un text refós en el que es dona compliment a les prescripcions de l’acord de la 

Comissió d’urbanisme. 

 

Els serveis Tècnics municipals han informat favorablement aquest  Text Refós.  

4.- En conseqüència, es  proposa al Ple de l’Ajuntament adoptar el següent acord: 

 

Primer.-  Aprovar el text refós de la d’una Modificació puntual del Pla General d’Ordenació de 

Caldes d’Estrac a l’àmbit del Sector de sòl urbanitzable SUP2 “Les Escoles”.  

 

Segon.-  Remetre tot l’expedient d’aquesta Modificació Puntual del PGOU a la Direcció 

General d’urbanisme als efectes de la seva aprovació definitiva. 

 

Aquesta és la meva opinió, que sotmeto a la consideració de qualsevol altre més versada en 

Dret. 

          “”” 

Diu la portaveu del Grup Municipal del PSC que en el Ple de data 29 de 
setembre de 2008 el seu grup ja es va mostrar contrari a aquesta qüestió. La solució 
que es pretén aplicar no és la millor, doncs, es creen problemes a l’entorn. 

En aquell moment l’Equip de Govern no els va voler escoltar, va desestimar les 
al·legacions que van presentar i van tirar endavant, més tard Urbanisme ho va tombar. 

Ara no escolten a Urbanisme. Aquell entorn queda afectat i malmès amb un vial 
de circulació, un gran mur de contenció que és una titànica pantalla. 

El Grup Municipal del PSC plantejava una alternativa molt millor. 

Amb el que proposa l’Equip de Govern el nucli més gran d’habitatges queda 
literalment enxubat, un cul de sac. El canvi de densitat perjudica tota aquella zona. 

El grup municipal del PSC no hi pot estar d’acord. 

No es poden fer les coses ignorant el que diu Urbanisme. 

Recorda que quan el senyor alcalde estava a l’oposició va fer recursos per 
salvar un pi i ara no és capaç de preservar en absolut el sector. 

Una casa singular com és la casa Hugalde es mereix un respecte, caldria 
disposar d’un traçat raonable i respectar elements com la casa Hugalde. 

El text Refós no incorpora les dues prescripcions més importants, no les volen 
atendre, no les volen escoltar. 
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Als promotors ja els hi està bé, l’Equip de Govern està afavorint els interessos 
privats en contra dels públics al no voler modificar els seus plantejaments. 

Amb aquesta actitud s’evidencien les contradiccions de l’Equip de Govern. 

Per tot l’exposat no poden estar en absolut d’acord amb aquesta proposta. 
L’Equip de Govern no té les coses clares, és una llàstima. 

Li sorprèn al senyor alcalde la referència que ha fet la portaveu del Grup 
Municipal del PSC a la defensa dels interessos privats, després de veure com el Grup 
Municipal socialista va actuar quan era al govern. 

Pel que fa al punt en concret diu que en el Pla que presenten s’incorpora amb 
força la vivenda de protecció oficial. I donen més densitat per poder disposar de 
vivenda de protecció oficial. Apareixen més zones verdes, vialitat amb espai per 
rotonda, amb una sola direcció i dos carrers de 4 m. La proposta que feia Urbanisme 
pensa que triturava el territori amb un carrer de 14 m. 

Recorda que quan estava a l’oposició no defensava cap pi, defensava els 
equipaments públics. Es pregunta si l’alternativa del Grup Municipal del PSC 
s’integrava en el territori. 

No dubte de que les pressions polítiques són les que són fins ara, espera que 
amb el nou Govern la sensibilitat envers Caldes d’Estrac sigui diferent. 

Afirma que incorporen al Pla aquelles prescripcions qual competència no són 
d’Urbanisme. Un no s’ha d’estranyar de que hi hagi prescripcions doncs el 99% de 
projectes tenen que incorporar prescripcions, és un tràmit més que habitual. 

Diu la portaveu del Grup Municipal del PSC que és evident que l’Equip de 
Govern defensa interessos particulars. Ells en la seva proposta incorporaven la 
vivenda de protecció que marcava la normativa. 

No pensa que el projecte de l’Equip de Govern tingui cap avantatge, això es 
demostra perquè els veïns de Torrevella van presentar al·legacions a la 
desembocadura del vial. 

L’Equip de Govern no vol escoltar, perquè en el promotor ja li va bé tal com 
està el tema. 

Li ha sorprès molt les insinuacions polítiques que ha fet el senyor alcalde. 
Aquest és un tema tècnic. 

Creu que a l’Ajuntament de Caldes d’Estrac les administracions superiors 
l’ajuden molt i per tant no pot tenir cap queixa, ara rebrà una subvenció de 240.000 € 
de Diputació de Barcelona per acabar el nou magatzem de la brigada. 

A la vista de tot això té que dir que no defensaran el projecte presentat per 
l’Equip de Govern. 

En referència a l’escola nova l’Equip de Govern no té clara la seva futura 
ubicació. L’únic que fan és embolicar-ho tot. 

El senyor alcalde recorda i afirma que les subvencions s’han de treballar i 
guanyar fent feina. 

Ningú ha dit que una escola es faci en 4 dies. L’aposta de l’Equip de Govern és 
fer l’escola al canyís de Can Muntanyà. 
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Tot seguit es posa el punt a votació quedant aprovat en segona volta pel vot de 
qualitat del senyor alcalde. 

7. RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS AL PRESSUPOST PER L’EXERCICI 2011 

“”” 

1. Durant el període d’exposició públic de l’aprovació inicial del pressupost per l’exercici 

2.011, el grup municipal del PSC ha presentat al·legacions al mateix. 

2. En data 31.01.2011 s’ha redactat el següent informe el qual es transcriu de forma 

literal:  

 

INFORME 

 

En referència a les al.legacions presentades pel grup municipal del PSC sobre el pressupost 

aprovat inicialment per l’exercici 2.011 cal dir el següent: 

Pel que fa a la primera al.legació, el pressupost per a l’exercici 2.011 reflecteix totes les 

obligacions necessàries pel compliment dels objectius pressupostaris, per tant en cap moment 

s’incompleix l’article 170.2 del Reial Decret 2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el Text Refós 

de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. Aquest grup municipal simplement posa de 

manifest una qüestió pressupostari que no argumenten, per tant no cal anar més enllà en la 

resposta. 

De la segona al.legació a la vuitena es respondran de forma conjunta perquè sota el nostre 

punt de vista fan referència al mateix. 

El grup municipal del PSC denuncia una errònia previsió pressupostària. Cal dir que el que el 

pressupost es redacta en funció dels drets i obligacions previstos i no en funció de la 

recaptació liquida dels drets reconeguts, si fos tal i com apunta el grup municipal del PSC 

s’estaria fent en pressupost de tresoreria i no un pressupost d’execució. Per tant confonen 

intervenció amb tresoreria. 

Tècnicament aquest pressupost s’ajusta a la legalitat vigent i a la realitat econòmica. 

Confonen el que són drets reconeguts amb la recaptació líquida, així com les obligacions 

reconegudes amb els pagaments realitzats  a l’hora de confeccionar el pressupost.El 

pressupost municipal es confecciona analitzan els drets i les obligacions reconegudes de 

l´anterior exercici. 

S’ha de dir que les al·legacions presentades pel grup municipal del PSC estan formulades sobre 

la base d’un estat d’execució que malgrat comptablement es pot considerar actualitzat, resta 

per comptabilitzar el mes de desembre. 

Pel que fa a la novena al·legació cal dir que l’obligació de la EPEL amb l’Ajuntament es generarà 

en el moment en que les plaques fotovoltaiques es puguis connectar a la xarxa. 
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Aquest al·legació demostra un desconeixement evident en la confecció d’un pressupost 

municipal, ja que en el cas de que es pogués incorporar els 120.000€ previstos en l’exercici 

2.010, es faria a través del reconeixement dels mateixos en l’exercici que pertoca. Si es fes tal 

com apunta el grup municipal PSC s’estarien duplicant drets reconeguts per un mateix 

concepte. 

En referència a les al·legacions de la desena a la dotzena que fan esment als FEOSL, és 

necessari manifestar que en seu dia es varen demanar les següents pròrrogues: 

Substitució del clavegueram del carrer del Carme, es va demanar pròrroga i el Ministeri el va 

concedir fins el 30 de Juny del 2.011. 

Renovació enllumenat públic de Sant Pere Abanto, s’ha demanat pròrroga i s’està en espera de 

resposta per part del Ministeri. 

Xarxa municipal Pre-Wimax, es va sol·licitar i es va concedir una pròrroga fins a l’1 d’abril de 

2.011. 

Qualsevol altre consideració no té cap sentit fer-la fins a aquella data. 

Lamentem que el grup municipal del PSC no hagi sabut trobar aquestes dades. 

Al·legació tretzena, es posa de manifest que el grup municipal del PSC desconeix cóm es 

realitza la lectura de la comptabilitat pressupostaria, posa en el mateix sac els ingressos i les 

despeses corrents amb les operacions de capital. És necessari dir que quant el grup municipal 

del PSC parla de que els ingressos no cobreixen les despeses no tenen en compte que moltes 

d’aquestes despeses són despeses amb finançament afectat d´exercicis anteriors i el seu ingrés 

ja es va reconéixer en el seu moment,que són el que técnicament s´anomenen incorporacions 

de romanent de crédit. 

Catorzena al·legació, aquest s’ha d’acceptar doncs el càrrec de confiança, coordinador de 

serveis personals no pot ser interí i ha de pertànyer al règim laboral. 

Quinzena al·legació, tot i que és veritat que existeix un error en quant a entitats municipals i 

dia de celebració del ple no és menys cert que l’esmentada confusió no desvirtua en res 

l’elaboració del pressupost per l’exercici 2.011 per l’Ajuntament de Caldes d’Estrac. 

En referència a l’ordre EHA/3565/2008 de 3 de desembre no es cita en el pressupost per 

l’exercici 2.011 perquè aquest s’ha redactat ja tenint en compte l’estructura pressupostària 

que esmentava l’ordre de referència. Recordar que l’esmentada ordre va ser citada al 

pressupost per l’exercici 2.010 degut a que en aquell pressupost es on es va adaptar l’ordre de 

referència. 

Per últim dir que les qüestions disciplinàries són una facultat de l’Alcaldia i si el senyor Alcalde 

creu que s’han d’obrir expedients pels motius que siguin, qui informa ho acceptarà com a part i 

responsabilitat de la feina desenvolupada. 

Per tot l’exposa’t entenc que s’han de desestimar totes les al·legacions presentades pel grup 

municipal del PSC exceptuant l’al·legació catorzena que s’ha de ser estimada. 



AJUNTAMENT DE CALDES D’ESTRAC                                                            PLE 1/11 –- 31 de gener de 2011 11 

 

Aquesta és l’opinió de qui informa salvat criteri superior. 

 

3. Vist l’article 52 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text 

Regòs 

 

Es proposa al Ple de la corporació de prendre el següent: 

ACORD: 

PRIMER:  Desestimar la totalitat de les al·legacions presentades pel grup municipal del PSC en 

data 25.01.2010 registre d’entrada 227 contra l’aprovació inicial del pressupost per l’exercici 

2.011 pel motius exposats en l’informe de data 31.01.2011, d’intervenció, exceptuant 

l’al.legació catorzena que s’ha d’estimar passant el càrrec de confiança, coordinador de serveis 

personals al règim laboral, desapareixent el caràcter d’interinatge. 

SEGON:  Aprovar definitivament el pressupost que haurà de regir durant l’exercici 2.011 

TERCER:  Publicar el present acord al DOGC i al BOPB per a general coneixement. 

QUART: Donar trasllat del present acord al departament de tresoreria intervenció i al grup 

municipal del PSC. 

No obstant el Ple amb el seu superior criteri decidirà allò que cregui més oportú. 

          “”” 

Diu la portaveu del Grup Municipal del PSC, que la presentació d’aquest punt, 
d’aquesta forma és salvatge, per tractar-se d’un tema important. No han pogut fer 
l’estudi pertinent. Els hi sorprèn tanta rapidesa. 

Vol que quedi constància de ara en aquest moment els hi ha donat la 
informació i per tant els hi és impossible rebatre-ho. Ara no entraran en si és o no una 
actuació improcedent. 

Diu el portaveu del Grup Municipal de CIU, que aquest és un debat estèril 
doncs el Grup Municipal del PSC no té arguments, ni cap base jurídica, ni comptable. 
No fan cap aportació positiva, és el no perquè no. Són al·legacions buides de contingut 
perquè no poden aportar res. 

Diu la portaveu del Grup Municipal del PSC que li han sorprès les paraules del 
portaveu del Grup Municipal de CIU. La forma ha estat la que ha estat i per tant no 
entraran a debatre aquesta qüestió. Anuncia que denunciaran aquesta qüestió davant 
l’Oficina Antifrau. 

Tot seguit es posa el punt a votació quedant aprovat en segona volta pel vot de 
qualitat del senyor alcalde. 

8. MOCIONS 

No hi ha mocions a debatre 

9. PRECS I PREGUNTES 

Tot seguit el senyor Miquel González del Grup Municipal del PSC passa a llegir 
una sèrie de preguntes escrites perquè siguin contestades per l’Equip de Govern. 
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Sr. González 

1.- Voldríem saber amb quina autorització s´ha fet l’ampliació de la Sala de màquines i 
peses del Poliesportiu Municipal, donat que ocupa un terreny municipal i que en el 
Plec de clàusules consta que el concessionari podrà fer reformes dins l’espai de la 
concessió, però no apropiar-se de terreny municipal. 

 
Contesta el senyor Joan Vázquez que això s’ha fet amb la tutela de 

l’Ajuntament. 

Sr. González 

2.- Amb aquesta ampliació abans esmentada queda invalidat el Pla d’Emergències 
actual del Poliesportiu. Té coneixement l’equip de govern d’aquesta invalidesa del Pla 
d’emergències? Quan té previst modificar-lo? 
 

Contesta el senyor Vázquez que el Pla no està invalidat. 

Diu el senyor González que això s’ho hauria de tornar a mirar ja que la sortida 
d’emergència està bloquejada. 

Diu el senyor alcalde que en cas de que això sigui així es modificarà el Pla. 

Sr. González 

3.- En relació a aquesta modificació a dalt esmentada, voldríem saber qui ha aprovat la 
llicència d’activitats que ha d´incloure aquesta modificació. S’ha portat a aprovació al 
Consell Comarcal , tal com marca la normativa ? En quina data s´ha aprovat ? 
 

Contesta el senyor Vázquez que l’activitat és la mateixa que en el 2004, l’únic 
que s’ha fet és una ampliació i millora sobre la mateixa activitat. 

El senyor González vol deixar clar que l’activitat no disposa de la preceptiva 
llicència. 

El senyor alcalde puntualitza que la llicència és la mateixa perquè l’activitat no 
ha canviat. 

En aquest moment el senyor alcalde demana al senyor González que deixi 
estar el mòbil i presti atenció. 

Diu el senyor González que és millor mirar el Facebook que sentir tantes 
tonteries. 

Sr. González 

4.- Segons la resposta donada per l’equip de govern en el Ple del 29 de novembre, la 
piscina del Poliesportiu havia d’estar llesta l’1 de desembre. Estem a finals de gener i 
no s´ha posat en funcionament. A quin desembre es referien al del 2010 o 2011? Quan 
pensen que definitivament estarà en absolutes condicions? 

 
Contesta el senyor Vázquez que no van dir l’1 de desembre, van dir la primera 

quinzena i ja està en funcionament. 

Sr. González 

5.- Segons consta en el registre d’entrada d’aquest Ajuntament hi ha hagut algunes 
queixes d’usuaris de les instal·lacions esportives en relació a una sèrie de mancances 
que presenten aquestes, fent alhora tota una sèrie d’observacions per poder 
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aconseguir una millora. Una d´aquestes observacions és la climatització del passadís 
que connecta la piscina amb els vestidors i el gimnàs. Segons la resposta de l’equip de 
govern en el Ple del 29 de novembre, no es preveu la instal·lació de calefacció en 
aquest espai. S´ha informat d’aquest fet als usuaris que van formular la queixa? 
 

Contesta el senyor Vázquez que l’apreciació del senyor González és errònia. 
Les mancances són les mateixes de sempre. Recorda que mai ha hagut calefacció en 
aquest espai. 

Sr. González 

6.- El nou mur “megalitíc “ de les Escales del Fondo presenta una important i abundant 
vegetació que sobresurt de la xarxa i del propi mur i dóna una pèssima imatge. Es 
pensa fer alguna actuació al respecte? 
 

Contesta el senyor Vázquez que el mur es sanejarà en espera d’una actuació 
més definitiva. 

Sr. González 

7.- Voldríem saber què feia el regidor Sr. Joan Vázquez i a la seva Sra. i fills el 
divendres dia 21 de gener a les 9 h. del vespre a les dependències de l’Ajuntament, 
utilitzant la taula i l’ordinador d’un treballador d’aquesta administració? 

Contesta el senyor Vázquez que a l’Ajuntament hi ha molta activitat tant al matí 
com a la tarda la dedicació és molt alta, hi ha vegades que la família es veu 
perjudicada. 

Abans de finalitzar el Ple el senyor González fa unes preguntes orals. 

Primera: Quines places trauran a oposició abans del mes de maig? 

Segona: Com s’ha definit Urbanisme sobre el Pla de les Escoles 

Tercer: Consta en acta el compromís de portar el contracte amb l’empresa que 
està fent la recollida de residus sòlids urbans estan a l’espera. 

Quart: L’Equip de Govern no ha pagat a Netemar des del mes de juny de 2010. 
Tenen pensat pagar durant el 2011? 

Diu el senyor alcalde que miraran les factures pendents. 

Quan són les 10’00 hores s’aixeca la sessió. 


