
 

 

 

                               Ajuntament de                   Caldes d’Estrac 
 

 

 

 
ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT EN DATA 
28 DE MARÇ DE 2011 
 
Identificació de la sessió 
Núm.: 2/2011 
Caràcter: Ordinari 
Data: 28 de març de 2011 
Horari: de 20:00 a 21:15 
Lloc: Sala Cultural de la Casa Consistorial de Caldes d‟Estrac 
 
 
Assistents: 
 
Sr. Joaquim Arnó Porras, Alcalde (CIU) 
Sr. Francesc Garcia Cuyàs, Primer Tinent d‟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: 
 
 
Secretari: 
 
Sr. Oscar Campos Planes 
 
 
ORDRE DEL DIA 

Alcalde: Bé, bona nit a tothom. Obrim la sessió ordinària d‟avui, darrer ple del mandat 
amb el següent ordre del dia en primer lloc l‟aprovació de l‟acta número 1 del 31 de gener 
de 2011. 

Hi ha un tema que passa d‟urgència que és la ratificació d‟unes escriptures que venen a 
ser la modificació d‟un acord pres a l‟any 2008 sobre una modificació de metres quadrats 
en el carrer de la Mercè 4 i 6. 

Ve motivada la urgència pel fet, doncs, que fins avui al migdia no s‟ha anat a signar i fins 
aquesta tarda no ens han portat els papers per fer el dictamen. 

Portaveu del Grup Municipal del PSC: Bé, el nostre vot serà favorable a la urgència. 

Queda aprovada la urgència per unanimitat incorporant-se aquest punt a l‟ordre del dia. 

Alcalde: Molt bé. En aquest cas passaríem al primer punt de l‟ordre del dia que seria 
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1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

 ACTA NÚM. 1 DE 31 DE GENER DE 2011 

Alcalde: Té la paraula 

Portaveu del Grup Municipal del PSC: Bé, aviam, nosaltres haurem de votar en contra 
de l‟acta perquè el que són les preguntes que es van fer aquí, que es van fer orals, que 
no eren escrites, doncs, no estan reproduïdes tal com es van fer en aquell moment i per 
tant el significat de les mateixes varia i per tant, doncs, atenent a això que hi ha preguntes 
que falten i que les que surten no tenen el significat tal com es va preguntar hi ha una 
variació en el que es pot entendre, doncs, votarem en contra l‟acta. 

Alcalde: Bé, doncs, en aquest cas obviarem respondre-les, ja que no tindrà sentit 
respondre les preguntes. 

Portaveu del Grup Municipal del PSC: Jo crec que no, que s‟haurien de respondre 

Alcalde: En principi les teníem previstes per respondre 

Portaveu del Grup Municipal del PSC: Per tant, doncs, si les tenen previstes per 
respondre els hi demanarem que en el torn de preguntes, les responguin. 

Alcalde: Home, si no tenen sentit el significat. 

Portaveu del Grup Municipal del PSC: No, no tenen sentit tal com estan transcrites en 
a l‟acta, però si que tenen sentit les que nosaltres vam fer en el seu moment, 

Alcalde: Bé, en tot cas... 

Portaveu del Grup Municipal del PSC:  per tant demanem que siguin respostes 

Alcalde: Si no varia substancialment procedirem a fer la resposta. 

Portaveu del Grup Municipal del PSC: En tot cas, farem pregunta i vostè fa resposta  

Alcalde: Molt bé. Doncs, en principi queda aprovada per sis vots a favor del Grup 
Municipal de CIU i cinc en contra del Grup Municipal del PSC. 

El següent punt de l‟ordre del dia que seria 

2. DESPATX DE L’ALCALDIA 

Donaríem compte a diversos despatxos. Se‟m sent? 

Si, jo demanaria si us plau que els mòbils s‟apaguessin perquè produeixen certes 
interferències, demanaria a tots els regidors si us plau, que l‟apaguessin. Bé, moltes 
gràcies. Si, tothom els té apagats, gràcies. 

Doncs, bé, donaríem compte a diversos despatxos, el primer d‟ells del Jutjat Contenciós 
Administratiu número 7, que fa referència al “no a lugar” a la suspensió cautelar que havia 
demanat l‟anterior secretària d‟aquest Ajuntament respecte al seu expedient que està en 
tràmit en el Jutjat Contenciós Administratiu i ha demanat unes mesures cautelars perquè 
no se seguís el seu procediment i per tant queden desestimades a favor de l‟Ajuntament. 

El següent del Jutjat Contenciós Administratiu número 9, sobre el Servei i Transport de 
Residus Mare Nostrum que havia interposat un contenciós contra l‟Ajuntament de Caldes 
pel famós litigi i del procediment que s‟havia seguit per la seva suspensió de servei i en la 
qual el jutge disposa declarar la inadmissibilitat del recurs, per tant dóna la raó també a 
l‟Ajuntament de Caldes. 

El següent seria del Jutjat Contenciós administratiu número 12 sobre l‟empresa Sotgar 
Systems sobre un acord pres a l‟any 2004-2005 que ve a dir, doncs, que era un acord 
mal pres i que en el seu moment es va demanar, és a dir, es va fer un acord en el qual es 
donava per caducat un expedient i el contenciós el que diu és que s‟ha reiniciar aquest 
expedient, tan sols el que ens demana és que aquest cop va en contra de l‟Ajuntament de 
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Caldes i el que ens demana és que reiniciem l‟expedient tal com el van deixar en a l‟any 
2005. 

Per altra banda també vull posar de manifest una subvenció de l‟Agrupació de Municipis 
tutelats del Servei Transport Urbà de la regió metropolitana de Barcelona AMTU el qual 
l‟Ajuntament i és des del 2010 i s‟ha atorgat una subvenció d‟11.255,30 per inversions a 
la via pública pel transport de servei urbà a Caldes. 

Vull donar compte també de l‟acta de cessament de l‟antiga secretària d‟aquest 
Ajuntament Maria Teresa Gisbert Coll en data 14 de març i també l‟acta de recepció de 
vivenda del carrer de la Mercè número 20 per part l‟entrega de la inquilina, en aquell 
moment la secretària, en a l‟Ajuntament de Caldes. 

Cessament produït perquè s‟ha traslladat a un altre ajuntament. 

També vull donar compte de l‟informe 1/2011 de la Sindicatura de Comptes sobre els 
comptes del 2004 el que ho vulgui llegir ho tindran penjat a la web, és un ampli informe 
sobre procediments, contractes i processos de gestió de l‟Ajuntament del 2004 i en el 
qual, la veritat, les conclusions són bastant alarmants. 

També vull donar compte finalment, i això és més aviat a títol personal perquè així anava 
a títol personal, anava contra l‟alcalde de Caldes que és l‟arxiu per part de la Fiscalia 
Provincial de Barcelona de la denúncia que havia interposat la senyora Maria Teresa 
Gisbert Coll, secretària de l‟Ajuntament de Caldes, contra la meva persona per “moobing”, 
doncs bé la Fiscalia després de prendre declaració a un munt de testimonis i fer les 
“pesquises” necessàries declara, doncs, l‟arxiu definitiu precisament d‟aquesta denúncia. 

En principi això és el que donaríem compte. No hi ha res més a donar compte i 
passaríem a 

3. DONAR COMPTE RATIFICACIÓ DECRETS DE L’ALCALDIA DEL 57 AL 196 I 
ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL. 

Alcalde: Alguna cosa a dir sobre els decrets. 

Portaveu del Grup Municipal del PSC: No, res a dir. 

Alcalde: Molt bé. Per tant passaríem al següent punt de l‟ordre del dia que seria el punt 
número 4 

4. APROVACIÓ INICIAL DELS PLECS DE CLÀUSULES TÈCNIQUES I 
ADMINISTRATIVES QUE HAURAN DE REGIR EL CONTRACTE PER LA 
CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ INDIRECTE DEL SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA 
DELS RESIDUS MUNICIPALS DE CALDES D’ESTRAC. 

 
Alcalde: Té la paraula el senyor secretari  
 
Secretari: Gràcies, bona tarda. Passo a llegir el dictamen 
 
“”” 
1: És necessari procedir a realitzar el concurs obert per la gestió indirecte del Servei 

Públic de recollida dels Residus Municipals a Caldes d‟Estrac. 

2: Han estat redactats els plecs de clàusules tècniques i administratives que hauran de 

regir el contracte per a la concessió de la gestió indirecta del Servei Públic de Recollida 

dels Residus Municipals de Caldes d‟Estrac. 

3: A l‟empara d‟allò que disposen els articles 5, 8, 19, 21, 96, 99, 100 i 253 de la Llei 

30/2007, de 30 d‟octubre de Contractes del Sector Públic, articles 249, 258 i 259 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, articles 188, 232 i següents i 243 i següents del Decret 
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179/1995, de 13 de juny pel qual s‟aprova el Reglament d‟Obres, activitats i serveis dels 

ens locals. 

Es proposa al Ple de la Corporació que prengui el següent 

ACORD 

PRIMER: Aprovar inicialment els plecs de clàusules tècniques i administratives que 

hauran de regir el contracte per la concessió de la gestió indirecte del Servei Públic de 

Recollida dels Residus Municipals a Caldes d‟Estrac. 

SEGON: Els plecs de clàusules es publicaran al BOP i DOGC per un termini de 20 dies 

naturals per tal de que les persones interessades puguin fer les al·legacions que creguin 

oportunes, passat aquest termini sense que s‟hagin produït al·legacions els plecs de 

clàusules (Tècniques i Administratives) s‟entendran aprovats definitivament. 

TERCER: Paral·lelament s‟inicia un termini de 26 dies naturals perquè les empreses 

interessades puguin aportar les seves proposicions. En el ben entès que aquest termini 

quedarà interromput si es plantegen al·legacions als plecs de clàusules. 

QUART: Donar trasllat del present acord al BOP i DOGC per la seva publicació. 

No obstant el Ple de la Corporació decidirà allò que cregui més oportú. 

             “”” 
 
Alcalde: Bé, en definitiva és licitar el servei d‟escombraries, ho fem per un període limitat, 
dos anys prorrogables a dos més entre altres coses perquè així donarà temps a veure 
com queda la presumpte estafa de les escombraries i després procedir en un futur a una 
licitació més complerta de 10 a 15 anys com sol fer-se a tots els Ajuntaments. 

És allò que vam dir que procediríem a realitzar en aquest mandat i així ho fem, és obvi 
que la resolució d‟aquesta licitació no es produirà fins després de les eleccions, però el 
que no cal és aturar la maquinària de l‟administració i no perquè sigui el darrer Ple ens 
hem de paralitzar i no seguint fent la feina, en aquest cas com hem dit és una licitació a 
dos anys prorrogables a dos més, esperem, doncs que es presentin forces empreses i 
puguem escollir la millor. Té la paraula. 

Portaveu del Grup Municipal del PSC: Bé, doncs, en relació a aquest tema el nostre 
grup voldria fer algunes consideracions, bàsicament en tres blocs, en la primera part, 
doncs, el fet de posar de manifest que amb l‟aprovació d‟aquest contracte estem definint 
el model de gestió de residus que volem, després en un segon punt unes observacions a 
fer en el Plec de caràcter administratiu i després en tercer lloc unes observacions en el 
plec de les condicions tècniques. 

Abans, però, de començar a comentar el que seria el primer punt dir que pensem que ja 
era hora que es portés a concurs públic aquesta concessió, doncs, des del setembre del 
2009 que es va acordar rescindir el contracte de l‟empresa concessionària que hi havia 
per tant ara fa un any i cinc mesos hem funcionat amb un contracte amb caràcter 
d‟urgència, contracte que en aquell moment es va fer a dit i creiem que s‟havia d‟haver fet 
abans el concurs aquest i no esperar un any i cinc mesos. 

En relació als tres punts que volíem comentar, en relació al primer el fet de que en a 
l‟aprovació d‟aquest contracte estem definint el model de gestió de residus. Volem dir que 
el contracte de recollida d‟escombraries, com sabem, és un dels serveis públics 
municipals més típics i a més a més és de prestació obligatòria en tots els municipis i és 
molt important per dues coses. 
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Primer perquè és un dels contractes, com hem dit més important i potents de l‟Ajuntament 
i segon perquè amb l‟aprovació d‟aquest contracte es defineix, o serveix per definir el 
model de gestió de recollida de residus, és a dir, és apostar per quin sistema és més bo 
per tal de millorar el sistema que podem tenir. 

Aquí nosaltres com a grup municipal hem trobat a faltar que s‟hagi fet la proposta 
d‟aquest debat, és a dir, a dos mesos de les eleccions es porta a aprovació aquest tema i 
no hi ha hagut una voluntat d‟estudiar conjuntament i generar un debat en torn aquest 
tema. No estem parlant d‟una comissió informativa, estem parlant, d‟una comissió 
específica, d‟un treball conjunt de més o menys llarga durada en que poguéssim arribar a 
consensuar les millors solucions en aquest tema pel bé del que és el servei. 

Per exemple hem vist que en el model que es porta a aprovació és un model basat en 
contenidors, tan en material de rebuig com en matèria orgànica, per tant s‟aposta per fer 
la recollida orgànica amb contenidor i ens preguntem i per què no el porta a porta?, no?, 
és a dir, valorar una mica els pros i els contres, però fer una valoració, doncs, això, amb 
una comissió específica i conjuntament. 

Per exemple, pros i contres que es podien haver posat sobre la taula, no?, doncs, la 
recollida orgànica, un contenidor el problema que presenta és que hi ha molts impropis, 
doncs, la gent el fet de que pot anar a llençar les escombraries en el contenidor fa que si 
avoquin impropis, en canvi, amb el porta a porta, doncs, el que fa és que la gent no 
s‟atreveixi tant a deixar impropis dins de la bossa, no?. Per exemple, doncs, realment la 
recollida de la orgànica amb el contenidor és la opció més còmode, però la orgànica porta 
a porta és el model a favor del Medi ambient per excel·lència, no?. 

Aquí no estem defensant el porta a porta ni el tema del contenidor amb orgànica estem 
posant sobre la taula aquests pros i aquests contres que creiem que s‟havien d‟haver 
valorat en aquesta comissió que podíem haver fet conjuntament per tal de que govern i 
oposició pogués prendre una decisió abans de portar aquest contracte a aprovació. 

Això en relació al que comentàvem, en relació al que seria el fet aquest de que s‟està 
aprovant un model de gestió de residus i que hagués estat bé fer que hi hagués hagut 
aquest traspàs d‟informació. 

En relació a les observacions de caràcter més administratiu en els Plecs de condicions, 
aviam en a la pàgina 4 hem detectat que en a la pàgina 4 en el punt g) es fa referència a 
la llei del 6/1993, del 15 de juliol i hem de dir que aquestes lleis han estat derogades per 
decret legislatiu de l‟1/2009 i per tant s‟hauria de suprimir aquesta referència que es fa en 
aquesta llei. Després a la pàgina 5 a l‟apartat 1.7. on posa jurisdicció competent diu: 
“Resoldrà les qüestions la jurisdicció administrativa” en aquí haurien d‟incloure “Contenciosa 

Administrativa”, per tant també demanem que s‟incorpori aquesta observació. 

Després a la pàgina 5 a l‟apartat 2.1. que diu capacitat per contractar, aquí diu: “Es 
prohibeix la presentació d‟empreses que tinguin en curs contenciosos amb l‟ajuntament 
de Caldes d‟Estrac.” aviam, en aquí el que fa és contemplar una prohibició que entenem, 
doncs, que incorpora una clàusula limitativa de la lliure concurrència i per tant també els 
hi demanaríem que tinguin en compte això i que per tant es suprimeixi aquest paràgraf. 

Després en a la pàgina 8, apartat 2.8. quan es parla de la mesa de contractació veiem 
que també s‟hauria de modificar perquè parlen de la secretària de l‟Ajuntament i en tot 
cas ha de dir el secretari/interventor si és que no tenen intenció de tornar a admetre la 
senyora Maite Gisbert. 

Secretari: està rectificat 

Portaveu del Grup Municipal del PSC: Està rectificat? doncs, en el plec que nosaltres 
teníem no estava rectificat. No ens han passat el nou, en tot cas, doncs, si està rectificat 
cap problema, però que consti que el que nosaltres tenim és el que ens havien passat el 
dia de la comissió informativa que encara i constava això. 

Secretari: però el de la convocatòria, ja està resol 
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Portaveu del Grup Municipal del PSC: El de la convocatòria està resol, perfecte. 

Després a la pàgina 9 en el quadre de criteris d‟adjudicació on figura el que és 
l‟experiència, en la prestació del servei tan de Caldes, com en altres municipis. Aviam en 
aquí també ens trobem que diuen que el criteri que “bueno”, que no s‟ha de valorar el que 
és l‟experiència, sinó que en tot cas és un criteri de solvència, però no pot ser un tema en 
quan a l‟adjudicació. Per tant també s‟hauria de treure aquest paràgraf. 

I després en a la mateixa pàgina 9 a l‟apartat 3.5. diu l‟òrgan de contractació ha de ser el 
Ple, per tant si ha de ser el Ple i aquí vostès diuen que primer s‟haurà d‟adjudicar a la 
Junta de Govern pensem que no cal que passi per Junta de Govern, ja podria passar 
directament al que és el Ple municipal. 

Això seria en quan a les observacions de caràcter més administratiu, després en quan a 
les observacions de caràcter tècnic, que són qüestions més tècniques ja relacionades 
amb el que és la operativa i el funcionament del servei si que els hi demanem que també 
tinguin en compte les consideracions que ara els hi posarem sobre la taula per tal, doncs, 
de poder beneficiar el que seria aquest servei. 

Abans però de comentar una mica el que serien aquestes qüestions de caràcter més 
tècnic, si que hem observat en el Plec de condicions Tècnics és diu que s‟incorporarà la 
recollida de matèria orgànica, al FORM, en un determinat moment i que intentaran que es 
comenci a gestionar a partir d‟aquell moment. 

Però, clar, nosaltres els hi volem preguntar quan serà aquest moment, perquè segons el 
pla de desplegament que van enviar a l‟agència de residus, ja haurien d‟haver començat 
a fer la recollida de l‟orgànica i veiem que no s‟ha començat. Els hi hem de dir que són 
l‟únic Ajuntament del Maresme que encara no ha fet res en relació a la recollida de la 
matèria orgànica. Això que suposarà, això suposarà, doncs, que l‟Ajuntament haurà de 
pagar un cànon addicional de 10 euros per tona en el destí final dels seus residus. 

Dit això comentar el que els hi volíem posar sobre la taula del que són les condicions 
tècniques i és per exemple en la pàgina 5 quan parlen en el que és la descripció general 
del servei quan parlen de la recollida de residus municipals comercials fan només 
referència al que és els grans productors de la matèria orgànica de Caldes d‟Estrac, però 
no fan referència als petits productors, és a dir, als bars i als petits establiments i pensem 
que això també s‟hauria d‟incloure en aquest plec de condicions tècniques. 

Després a la pàgina 6 al punt 2.2. que parla de la forma i l‟horari de recollida, es diu que 
l‟horari serà diürn que serà a partir de les vuit del matí i bé, la majoria de poblacions 
sabem que ho fan en horari nocturn, pel fet de que si que hi ha soroll, però que s‟ha hagut 
de fer el buidatge del que són els contenidors en les hores punta, no? en les hores en 
que hi ha més afluència de cotxes i de vianants i per tant nosaltres també, no és una cosa 
que ens hi enrocarem, però si que potser, doncs, fer la proposta de que l‟horari sigui diürn 
com fan la majoria de poblacions pel que comentàvem ara fa un moment. 

Després també pel que fa al buidatge en el punt següent de la mateixa pàgina es parla de 
com es farà el buidatge de la matèria orgànica i llavors es diu que el buidatge es farà tres 
cops per setmana a l‟hivern i quatre cops per setmana a l‟estiu. Aquí nosaltres si que 
volem donar un toc d‟alerta en el sentit de que a l‟estiu o a l‟hivern els buidatges tres o 
quatre cops per setmana hauran d‟anar en compte perquè hauríem de mirar de lligar, de 
resoldre si hi haurà algun contenidor, per si hi ha un desbordament del que serien les 
deixalles, no? 

Perquè, clar, ens podem trobar que si el buidatge es fa només tres cops per setmana o 
quatre cops per setmana i llavors hi ha un excés, hi ha un desbordament del que són les 
bosses en aquí en aquest plec de clàusules tècniques no es diu que passarà i per tant 
nosaltres considerem que en aquí si que valdria la pena fer constar si es posarà un 
contenidor de més a més o si hi haurà una freqüència més continua quan hi hagi els 
contenidors plens, és a dir, fer constar en aquest plec de condicions tècniques que 
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passarà quan els contenidors es puguin veure desbordats, en aquests moments en el 
plec de condicions tècniques no hi consta. 

Després també, la recollida comercial amb contenidor que fan referència en aquí diu: 
Recollides comercial amb contenidor Porta a Porta, no? diu: “L’ajuntament, per necessitats de 
servei, es reserva la facultat de modificar les freqüències, horaris i dies de recollida de 
cadascuna de les fraccions.” Pensem que aquest paràgraf que fa referència a la recollida 
comercial en contenidor en horari d‟hivern i d‟estiu també s‟hauria d‟incloure en el 
paràgraf superior, és a dir, el que fa referència a les recollides domèstiques en 
contenidors de voreres, també els hi demanem que incorporin aquesta observació per tal 
de que sigui l‟Ajuntament qui realment acabi decidint el que realment ha de fer-se en 
aquell moment, sinó això estarà a discreció de l‟empresa. 

Després també en a la pàgina 8 diu: “L’empresa contractista informarà sempre a 
l’ajuntament de qualsevol incidència en la qualitat de la selecció. L’empresa contractada 
haurà d’informar, sempre, de la incidència amb un comunicat normalitzat al veïnat o 
comerç.”, clar en aquí nosaltres veiem difícil que realment l‟empresa acabi avisant els 
veïns o als comerços a través d‟un comunitat i en aquí pensem que hauríem d‟establir 
també algun sistema de control més a fons que en aquest cas en aquest Plec de 
condicions tècniques tampoc no queda recollit. 

I després pel que fa en a la pàgina 9 quan es fa la valoració del material de recollida es 
diu: “Per a la valoració del criteri d’absència d’impropis, s’ha de tenir en compte les 
consideracions següents” aviam, en aquí es diu que si es troben restes que siguin 

impròpies, que no siguin de material orgànica, es diu: “Per fer-ne la valoració, els operaris 
en el moment de buidar els contenidors i bujols  hauran de fer una inspecció visual i tàctil a 
les bosses, fent una valoració del pes. Si hi ha indicis que el material no està ben seleccionat es 
pot procedir a l’obertura de la bossa.” en aquí si que també voldríem que es tingués en 
compte el que nosaltres ara comentarem perquè s‟ha d‟anar molt en compte amb el fet de 
que s‟obri en el carrer aquesta bossa i després també vigilar pel que és el tema de 
prevenció de riscos laborals dels treballadors, doncs, segurament que els sindicats s‟hi 
poden oposar que un treballador obri una bossa i que comenci a remenar la bossa allà, 
sense saber exactament que hi pot haver-hi dins de la bossa, que pot haver-hi vidres, 
xeringues, etc. 

I a més a més que passarà amb aquesta bossa, que passarà, si aquesta bossa conté 
impropis es deixarà una altra vegada al costat del contenidor, per tant a llavors ens 
trobarem que hi haurà bosses que s‟hauran deixat al costat del contenidor perquè 
contenen impropis i que es recolliran en el circuit del rebuig, però llavors això pot generar 
també una confusió en els veïns, perquè ens podem trobar que una bossa que un veí 
hagi dipositat com a matèria orgànica, després perquè conté impropis es deixi al costat 
del contenidor i després vagi el camió de recollida de rebuig i ho reculli. I per tant els 
veïns quedin, doncs, una mica confosos en el fet de que hi ha bosses d‟orgànic que 
després les acaba recollint el circuit de rebuig. 

I després també en a la pàgina 10 quan es parla dels camions diu, el vehicle haurà de ser 
en règim de lloguer i el vehicle serà utilitzat únicament pel servei del municipi de Caldes 
d‟Estrac. Això si que sincerament, doncs, trobem bé que sigui utilitzat només únicament 
pel municipi, perdó, aquí, exacte, diu: “El vehicle haurà de ser en règim de lloguer” i no 
especifica que sigui utilitzat només pel servei del municipi de Caldes d‟Estrac. Nosaltres 
també demanaríem que s‟especifiqués en el Plec de Clàusules Tècniques que el vehicle 
sigui utilitzat únicament pel servei de municipi de Caldes d‟Estrac. 

I després en a la pàgina 11 en el que fa referència al rentat de contenidors, pensem que 
de la manera que està redactat aquí en el Plec de Clàusules Tècniques pot donar 
entendre una confusió, perquè per exemple diu: “Tots els contenidors de titularitat municipal 
es rentaran interiorment amb mitjans adequats i detergents biodegaradables que garanteixin la 
seva higiene  i conservació un cop al mes com a mínim a l’hivern i 2 vegades a l’estiu, també com 
a mínim.”. Clar, tal com està redactat aquí sembla com si a l‟hivern es faci una neteja 
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mensual i a l‟estiu només es facin una neteja cada mes per tant suposo que aquí el que 
es volia dir es que es faran dos neteges al mes durant l‟estiu, per tant també els hi 
demanem que això es modifiqui en el Plec de Condicions Tècniques. 

Poden semblar observacions molt minucioses, però s‟ha de pensar que s‟està signant un 
contracte amb una empresa i després el que compte de cara a l‟empresa són els plecs de 
condicions, per tant nosaltres si que els hi demanem, doncs, que tinguin en compte això, 
molt especialment el que nosaltres ara en aquest moment els hi estem comentant. 

Bé, davant de tot això i veient, doncs, que totes aquestes modificacions són necessàries i 
bàsiques i que tampoc no hi ha hagut aquest consens, aquest treball, aquesta comissió 
prèvia en el que seria, doncs, l‟aprovació d‟aquest contracte, nosaltres els hi demanaríem 
que es posposés aquest tema per passades les eleccions i que llavors es pogués fer 
aquesta comissió específica per debatre a fons el que seria el tema del model de gestió 
de residus que volem a Caldes i nosaltres, aviam, els hi fem la proposta de que si 
realment hi ha un canvi nosaltres guanyem les eleccions estaríem disposats a fer això, a 
fer una comissió precisament per tractar el tema de la recollida de la brossa i intentar 
establir tots aquests punts que nosaltres ara posàvem sobre la taula que creiem que 
s‟havien d‟haver tractat i que no s‟ha fet. Per tant, doncs, nosaltres els hi fem aquesta 
proposta. 

Alcalde: Suposo que es deu referir a la mateixa comissió que van fer quan van contractar 
Mare Nostrum. 

Portaveu del Grup Municipal del PSC: Aviam, nosaltres ens referim a que ara en 
aquests moments, en aquests moments s‟està contractant, “bueno”, es treu a licitació un 
contracte d‟una empresa que serà la que farà la recollida de brossa, per tant nosaltres els 
hi demanem que pel millor sistema de recollida i pel que és el tema de la gestió de 
residus que es faci aquesta comissió per tal de millorar en un futur el servei, simplement 
això. 

Alcalde: Si, si però era per explicitar si era el mateix tipus de comissió com la que van fer 
vostès  

Portaveu del Grup Municipal del PSC: No recordo que l‟hagués demanat vostè una 
comissió, no ho recordem, vull dir per tant  

Alcalde: Bé, no la van fer perquè no la vam demanar 

Portaveu del Grup Municipal del PSC: No la van demanar en cap moment. 

Alcalde: Bé, bé, bé. Ho tindrem en compte 

Portaveu del Grup Municipal del PSC: Nosaltres pensem que s‟hauria d‟haver fet i per 
tant ho posem sobre la taula. 

Alcalde: Val. Miri tot això que ens ha explicat avui precisament és feina de la Comissió 
Informativa que per això se‟ls crida a una comissió prèvia perquè tots aquests detalls se‟ls 
hi notifica, jo explicaré al públic com funcionen els Plens. 

Prèviament, deu dies abans d‟haver-hi un Ple es notifica a l‟oposició els punts que van a 
l‟ordre del dia i se‟ls convoca una setmana abans a una comissió informativa, se‟ls hi 
adelanta prèviament, doncs, la documentació via correu electrònic perquè se la puguin 
estudiar i a la comissió informativa s‟informa del que es porta a aprovació i perquè es 
porta a aprovació i on l‟oposició, doncs, té la oportunitat de fer tot aquest tipus 
d‟esmenes. És el Ple, en si, és un òrgan en el qual es porten a aprovació i debat en 
concepte, no en detalls, com és el cas que es planteja, perquè és que si no estaríem tres 
dies quan hi ha molts punts a l‟ordre del dia, per això hi ha les comissions, jo entenc que 
si vostès volien una comissió l‟haurien d‟haver demanat en a la Comissió Informativa no 
ara quan es porta a aprovació. 

Però miri és igual, sap perquè se‟n diu concessió? perquè precisament es dóna la feina 
que no sap fer l‟Ajuntament en una empresa especialitzada i el tema de riscos laborals, el 
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tema de si han d‟obrir la bossa, de si han de portar guants de color verd o de color 
taronja, si han de portar el “traje” rosa o de color blau fúcsia, tot això l‟empresa que 
gestiona ho sap perfectament i per això es dona en concessió en una empresa 
especialitzada amb recollida d‟escombraries, no se li dona en una empresa que es dedica 
a fer teatres. 

I totes aquestes apreciacions tècniques i si falta alguna coma, ja li posarem, no pateixi, 
però de tot això molt amablement jo li agrairia que ens les fes per escrit com al·legació i 
de ben segur que les tindrem en compte i es resoldran, perquè si realment ens falta 
alguna coma algun lloc o a un lloc s‟ha posat un femení en comptes d‟un masculí, doncs, 
evidentment els podrem corregir i escolti, i no passa res. 

Però, és clar, precisament i li vam explicar a la Comissió Informativa que es feia una 
licitació de dos anys perquè vostès recorden, setembre del 2009, enxampem una 
empresa amb una presumpte monumental estafa, presumpte, si no cauré a la temptació. 
És cert, som l‟únic municipi que no té recollida de l‟orgànica entre altres coses perquè 
tenim autorització especial del Departament de Medi Ambient, precisament per aquesta 
presumpte estafa. 

Però, és clar, també som l‟únic municipi del Maresme i jo m‟atreviria a dir de tot Catalunya 
que ha patit una monumental presumpte estafa i llavors també som especials en aquest 
sentit. 

Precisament es licita per dos anys, renovable a dos més i com li he dit a l‟inici de la meva 
exposició per poder debatre a fons, amb tranquil·litat i sense presses quin model de 
recollida d‟escombraries volem. Vostè abogava pel porta a porta, no ho sé però donava la 
sensació que si ara porta a porta, que si ara contenidors, a veure, no es pot barrejar tot, 
estic d‟acord que després de licitar aquests dos anys perquè ens obliga la llei, perquè la 
recollida s‟ha de fer, s‟ha de realitzar cada dia, però no poden tindre un contracte com 
vostè ha dit, escollir una sola empresa, sinó que volem fer-ho de forma coherent, per tant 
es fa un contracte a dos anys i temps suficient com perquè si cal es creï una comissió 
ciutadana amb la participació de tots els grups polítics i de totes les entitats que creguin 
necessari participar-hi per debatre quin model de recollida volem. Si volem un porta a 
porta, si volem contenidors en superfície, si volem soterrats o com el volem. 

I és un debat que estic segur que ens podrà portar mesos de feina i no així haurem 
d‟aplaçar un contracte que ja clama de que s‟hauria d‟haver portat a aprovació, com 
vostès bé han dit. Per tant, jo el que suggereixo és que facin les al·legacions que 
corresponguin en aquest plec de clàusules, licitem per dos anys, com vostè ha dit també, 
doncs, la licitació no serà fins després de les eleccions, escolti‟m, no pateixin aquí no hi 
ha ningú, hi haurà un concurs obert i prou transparent com perquè després de les 
eleccions s‟adjudiqui. 

I després podem entrar en un debat en profunditat del model d‟escombraries que 
necessitem, perquè entenc que ha de ser un debat serè, sense la pressió electoral, de 
vegades les pressions electorals fan dir coses que segurament algú no pensa i que ens 
permetrà, doncs, tindre un model per quinze anys i més enllà que ens podem sentir tots 
orgullosos i com a mínim haurem escoltat a la majoria, per tant la meva proposta seria 
que s‟aprovés aquest Plec de clàusules i es crees la comissió pel futur contracte com he 
dit a deu o quinze anys o el que correspongui. 

Perdó, té la paraula. 

Portaveu del Grup Municipal del PSC: Bé, aviam, en relació al tema que vostè comenta 
de les Comissions Informatives, senyor Arnó recordar-li que quan vam rebre la 
convocatòria de la Comissió Informativa no hi anava el Plec de Clàusules, no ens van 
enviar la informació, no, no, no. Vull dir, el secretari en pot donar fe que el dia que vam 
rebre la convocatòria que era el divendres, ara no recordo quin dia era, no es van rebre 
els documents adjunts que eren els Plecs de Clàusules, ni de les condicions tècniques ni 
de les condicions administratives. 
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I després també recordar-li senyor Arnó que en a les Comissions Informatives també a 
vegades és per parlar quan un presenta una moció, no, doncs, també consensuar-la i 
quantes vegades hem arribat nosaltres aquí en el Ple i vostè en a la Comissió Informativa 
no ha donat coneixement de la moció i s‟ha presentat aquí amb una moció en caràcter 
d‟urgència amb unes finalitats molt clares. 

Per tant no ens comenti perquè serveixen les Comissions Informatives que ho sabem 
molt bé i ja li dic, no vam rebre en aquell moment el que eren els documents adjunts dels 
Plecs de condicions tècnics i administratius i després en moltes comissions informatives 
on precisament s‟hauria de consensuar mocions i presentar mocions, vostès no ho han 
fet i s‟han presentat el dia del Ple aquí en mocions en caràcter d‟urgència, sense haver-
les portat a la Comissió Informativa. 

Dit això, dit això, aviam, tots aquests detalls que vostè comenta que nosaltres hem posat 
sobre la taula, no són detalls que siguin coses insignificants, sinó que són detalls, com he 
dit abans importants i evidentment que la concessionària és especialista en el tema i per 
això es fan aquestes concessions, però li dic una cosa senyor Arnó, la concessionària es 
guiarà pels Plecs de clàusules que s‟hagin aprovat tècnics i administratius i si en aquests 
plecs de clàusules no surten aquestes observacions que nosaltres hem fet a qui estan 
perjudicant és al municipi de Caldes d‟Estrac, perquè tot el que nosaltres hem comentat 
és pel bé del servei, no és per venir aquí i tenir ganes de posar traves, perquè em sembla 
que estem parlant d‟un servei prou important i que ha de rotllar el màxim de bé a nivell del 
municipi. 

Per tant no és que nosaltres vinguem aquí i vulguem posar traves en el que s‟està 
aprovant, el que volem és polir el que s‟està aprovant i que realment després la 
concessionària quan es regeixi pel que és el plec de clàusules tècniques, doncs, tingui un 
plec de clàusules que deixi les coses ben clares i que no hi hagi possibilitat d‟ambigüitats, 
perquè tal com està redactat aquest plec de condicions, dona peu a ambigüitats i 
nosaltres el que estem fent aquí és intentar que aquestes ambigüitats quedin aclarides 
pel bé del servei i en definitiva pel bé del que és el poble de Caldes. 

Després evidentment que nosaltres presentarem al·legacions, vull dir, perquè ja que 
vostès no volen escoltar tot el que hem posat sobre la taula i ens remet a que presentem 
al·legacions, doncs, evidentment que presentarem al·legacions com hem anat fent en 
altres temes que tampoc se‟ns ha volgut escoltar. 

I després, aviam, nosaltres ja li hem dit, la nostra postura és que ara aquest contracte 
segueixi aquests dos mesos i que d‟aquí a dos mesos quan hi hagi hagut les eleccions, 
després en serenitat, amb calma com diu vostè es puguin crear unes comissions on hi 
tingui cabuda tothom i es pugui portar a terme el model de gestió de quina ha de ser la 
recollida de residus aquí a Caldes. 

Per tant la nostra proposta és entrar en aquest debat en profunditat però entrar-hi 
després de passades les eleccions i qui estigui al govern sigui capaç de convocar a 
l‟oposició i a les altres entitats de Caldes i persones que hi puguin estar interessades en 
aquest tema, per tant, nosaltres, la proposta aquesta és precisament això, el que li hem 
dit al principi, deixar això sobre la taula i passades les eleccions, sense cap mena de 
pressió, tranquil·lament entrar en aquest debat i definitivament ja fer el que seria el 
contracte per l‟empresa que ha de fer la recollida de la brossa aquí a Caldes. 

I per tant ja no parlar d‟un contracte de dos anys sinó parlar d‟un contracte definitiu. Per 
tant aquesta és la nostra proposta, evidentment nosaltres si no s‟admet la proposta i a 
més a més vostè ens diu que hem de presentar al·legacions vostè sap molt bé que per 
poder presentar al·legacions nosaltres hem de votar en contra, per tant, si no admeten la 
proposta i a més a més ens diu que presentem al·legacions ens veurem obligats a votar 
en contra per després poder presentar aquestes al·legacions. 

Alcalde: Molt bé, doncs, votin en contra però que sàpiga que quan nosaltres presentem 
aquestes propostes també la fem per beneficiar el municipi, aquí l‟únic perjudici han sigut 
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700.000 euros de presumpte estafa els quals som nosaltres que els hem descobert, som 
nosaltres que hem gestionat fins ara a una reducció gairebé del 50% del volum que se‟ns 
facturava i per tant de lliçons de voler beneficiar poques i justes. 

Portaveu del Grup Municipal del PSC: No, doncs, em sembla que... 

Alcalde: Bé, ja ha tingut la seva paraula  

Portaveu del Grup Municipal del PSC: Senyor Arnó, aviam 

Alcalde: No, permeti‟m 

Portaveu del Grup Municipal del PSC: Permeti‟m senyor Arnó 

Alcalde: Senyora Rosabel, senyora Rosabel miri, té dos torns de paraula, té la seva 
intervenció, estaríem aquí fins demà. Per tant entenem que el seu vot és contrari per tant 
quedarà aprovada la proposta per sis vots a favor del Grup Municipal de CiU i cinc en 
contra del Grup Municipal del PSC. Moltes gràcies. 

Molt bé, passaríem al següent punt de l‟ordre del dia que seria el que s‟ha aprovat 
d‟urgència. 

5. PROPOSTA D’ACORD QUE S’EMET EN RELACIÓ A LA RATIFICACIÓ DE 
L’ESCRIPTURA DE RECTIFICACIÓ NÚM. 73/2011, ATORGADA DAVANT LA 
NOTARIA SRA. ROSER BERENGUER EN DATA 28 DE MARÇ DE 2011 

Bé, té la paraula el senyor secretari. Llegeixi la part dispositiva. 

“”” 

1er.- Que el Ple d‟aquest Ajuntament de data 24 de novembre de 2008 aprovà, entre 
d‟altres el següent: 
 
“***Exp. 361/2008 – Escriptura de rectificació finques carrer Mercè. 

 
DICTAMEN que s’emet en relació a l’Escriptura de Rectificació emesa per la Notaria 
d’Albert Domingo i Castellà  de Vilassar de Mar, número mil nou-cents trenta sis – 1936, 
de data 31 d’octubre de 2008. 
 
Antecedents  
 

a) L’Ajuntament de Caldes d’Estrac va fer l’Escriptura de segregació i declaració 
d’obra de les vivendes situades al carrer  Mercè, , conegudes com “vivendes de 
protecció oficial”. Es l’Escriptura atorgada davant la que fou Notaria de Caldes 
d’Estrac Na Cristina Garcia Lamarca, el dia 7 d’octubre de 1997, número 520 de 
protocol. 

 
b)  L’Ajuntament de Caldes d’Estrac va vendre la finca situada al carrer Mercè Num.  

4 de Caldes d’Estrac a Ramón Rovira Borrell i Carmen Pagés Marce , 
Aquesta venda es fa formalitzar en Escriptura de Compravenda atorgada davant la 
que fou Notaria de Caldes d’Estrac, Na Cristina Garcia Lamarca, el dia 26 de març de 
1999, número 140 de protocol. 
 
a) L’Ajuntament de Caldes d’Estrac va vendre la finca situada al carrer Mercè Num.  

6  de Caldes d’Estrac a David Nadal Vilar i Isabel Vilar Iglesias. 
Aquesta venda es va formalitzar en Escriptura de Compravenda atorgada davant la 
que fou Notaria de Caldes d’Estrac , Na Cristina Garcia Lamarca , el dia 26 de març 
de 1999, número 141 de protocol. 
 
A l’Escriptura descrita a l’apartat a) es va descriure erròniament la cabuda  o 
superfície  en el sentit que l’Escriptura deia que la superfície era de 2841.53 m2 quan 
en realitat eren 2831.06 m2. 
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Aquest error ha repercutit en la inscripció de les finques en el sentit següent : 
 
La finca Num. 4 del carrer Mercè, es va inscriure amb una superfície de 138.12 m2 
quant havia de ser 200.15 m2. 
 
La finca Num. 6 del carrer Mercè , es va inscriure amb una superfície de 183 m2 quan 
havia de ser 110.50 m2. 
 
Amb l’Escriptura esmentada a l’encapçalament d’aquest dictamen s’ha subsanat 
aquest error i, tots els honoraris i demes despeses que s’han derivat d’aquesta 
Escriptura de rectificació son satisfets per Carmen Pagés Marce i Maria Rovira Pagés. 
 
Atès que per a fer efectiva aquesta rectificació cal la ratificació del Ple . 
 
Proposo l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
Primer 
RATIFICAR L’ESCRIPTURA DE RECTIFICACIÓ Num. 1936, atorgada davant el 
Notari Albert Domingo i Castella en data 31 d’octubre de 2008, quina síntesis del seu 
contingut s’indica als antecedents d’aquest dictamen. 
 
segon 
Comunicar aquest acord a tots els interessats.”. 
 
2n.- S‟ha detectat unes errades en la cabudes de les finques registrals que es diran i 
objecte de les dites escriptures i ratificació pel Ple de data 24 de novembre de 2008: 
 
a) La finca Registral 3248 inscrita al Registre de la Propietat número 4 dels de 

Mataró al Volum 3188, Llibre 56 de Caldes D‟Estrac, Foli 223 (l‟Escriptura 
atorgada davant la que fou Notaria de Caldes d‟Estrac Na Cristina Garcia 
Lamarca, el dia 7 d‟octubre de 1997 número 520 de protocol) consta com a 
cabuda la de 138,12 m2 quan en realitat la seva superfície és de 200,15 m2. 
 

b) La finca Registral 3249 inscrita al Registre de la Propietat número 4 dels de 
Mataró al Volum 3210,  Llibre 57 de Caldes D‟Estrac, Foli 1 (resultant de la 
segregació verificada a  l‟Escriptura atorgada davant la que fou Notaria de Caldes 
d‟Estrac Na Cristina Garcia Lamarca, el dia 7 d‟octubre de 1997, número 520 de 
protocol) consta una cabuda de 183,00 m2 quan en realitat la seva superfície 
110,50 m2 

 
3er.- En data 28 de març de 2011 en escriptura autoritzada per la Notaria del Il·ltre. 
Col·legi de Catalunya Sra. Roser Berenguer Sabaté, numero de protocol 73/2011, 
s‟autoritza escriptura de rectificació de les cabudes de les dites finques 3248 i 3249 
adeqüant la seva cabuda a la realitat. 
 
Atès que per a fer efectiva aquesta rectificació cal la ratificació del Ple . 
 
Proposo l‟adopció dels següents  
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Deixar parcialment sense efecte l‟acord del Ple d‟aquest Ajuntament de 
data 24 de novembre de 2008 respecte de la cabuda de les finques  Registrals 3248 
inscrita al Registre de la Propietat número 4 dels de Mataró al Volum 3188, Llibre 56 
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de Caldes D‟Estrac, Foli 223 i Registral 3249 inscrita al Registre de la Propietat 
número 4 dels de Mataró al Volum 3210,  Llibre 57 de Caldes D‟Estrac, Foli 1. 
 
SEGON.- RATIFICAR L‟ESCRIPTURA DE RECTIFICACIÓ Núm. 73/2011, atorgada 
davant la Notaria Sra. Roser Berenguer en data 28 de març de 2011, quina síntesis 
del seu contingut s‟indica als antecedents d‟aquest dictamen. 
 
TERCER.- Comunicar aquest acord a tots els interessats. 
 
L‟Ajuntament Ple, tanmateix amb superior criteri acordarà el que consideri mes adient. 

            “”” 

 

Alcalde: Bé, en faré un breu resum, en definitiva es tracta, a veure, per posar-nos en 
antecedents, les cases del carrer de la Mercè que en el seu dia van ser una promoció 
municipal, no recordo si era a 40 o 50 anys, bé, es van sortejar, van correspondre a unes 
persones que van pagar unes hipoteques a l‟any „97, doncs finalitzada aquest període 
d‟hipoteca, l‟Ajuntament va vendre les cases als usuaris, òbviament, i quan es va fer el 
registre i es va posar en nom de cadascú va haver-hi un petit error de metros quadrats 
entre dues finques, llavors això es va intentar “subsanar” a l‟any 2008, aquesta 
“subsanació” que es va presentar en el Ple que és el que avui, doncs, es desestima i per 
tant se‟n torna a fer una altra aprovació, no la va acceptar el registrador perquè en principi 
en aquell acord hi estaven implicats tots els propietaris de totes les cases. 

I llavors el que fem és un acord en el qual només s‟impliquen els dos propietaris que 
correspon aquesta modificació de metres quadrats i llavors es tracta de rectificar-ho i 
poder-ho portar al registre i “subsanar” un error material que segurament va ser 
involuntari i no es va tindre en compte fins precisament quan va haver-hi un tema 
d‟herència. 

En resum és això, ja sé que possiblement o no m‟he explicat del tot o potser s‟ha entès 
poc, però és un tema de veïnatge entre dues cases. Té la paraula per si vol afegir alguna 
cosa. 

Portaveu del Grup Municipal del PSC: El nostre vot, doncs, serà favorable. 

Alcalde: Bé, doncs, queda aprovat per unanimitat. 

Passaríem al següent punt que serien les 

6. MOCIONS 

No se‟n ha presentat cap. 

I en el  

7. PRECS I PREGUNTES 

Tenim quatre preguntes verbals, que en principi ens les repetirant per si tenen el mateix 
sentit i els hi podíem respondre i tres d‟escrites. És correcte? 

Miquel González, regidor del Grup Municipal Socialista: Si. Bé, de l‟anterior Ple en 
relació a l‟acta ha desaparegut una pregunta que era que ens informés quin membre del 
grup municipal va coaccionar a una família de Caldes, això no hi és aquí. 

Alcalde: Perdoni? 

Miquel González, regidor del Grup Municipal Socialista: Vostè en el Ple va dir que un 
membre d‟aquest grup havia coaccionat a una família de Caldes, se li va fer una pregunta 
directa que digués quin membre del grup  

Portaveu del Grup Municipal de CIU: Aquest grup municipal o de l‟agrupació, no 
matisàvem amb el Grup Municipal 
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Alcalde: I sobre que feia referència? 

Miquel González, regidor del Grup Municipal Socialista: Que havien coaccionat una 
família d‟aquest poble. 

Alcalde: Coaccionat, però per què? 

Miquel González, regidor del Grup Municipal Socialista: No, no, ho va dir vostè, vull 
dir que no, ara no em digui, jo li dic que aquesta pregunta  

Alcalde: Bé, doncs, miri  

Miquel González, regidor del Grup Municipal Socialista: Esperi un moment, aquesta 
pregunta que es va fer al Ple no està, per tant, normal que no la tinguin ni preparada, ni 
s‟enrecordi de la seva afirmació, però volia deixar constància de que hi havia aquesta 
pregunta 

Alcalde: Bé, en tot cas, la formula de nou i veurem, si ens dóna uns antecedents potser li 
podrem respondre 

Miquel González, regidor del Grup Municipal Socialista: Els antecedents han d‟estar a 
dintre de l‟acta del Ple si hi queda reflectit, aquesta vegada és de les molt poques 
vegades que no s‟ha reflectit l‟acta literalment, si no que s‟ha fet una interpretació. 

Alcalde: El secretari li va dir, doncs, que va haver-hi problemes i que no es va poder 
gravar. 

Miquel González, regidor del Grup Municipal Socialista: Nosaltres ho acceptem. 

Alcalde: Bé, doncs, a partir d‟aquí 

Miquel González, regidor del Grup Municipal Socialista: Que quedi reflectit això que 
és una interpretació del Ple, no és literalment i lo que si que sé segur és que es va fer 
aquesta pregunta perquè vostè va fer aquesta afirmació 

Alcalde: Bé  

Miquel González, regidor del Grup Municipal Socialista: A veure però aquí tots em 
sembla que som grandets i ens enrecordem del que hem preguntat per lo “menos” fa dos 
mesos. 

Alcalde: Bé, doncs, si em posa en antecedents  

Miquel González, regidor del Grup Municipal Socialista: Vostè l‟afirmació que va dir, 
va ser aquesta,  

Alcalde: Si, però 

Miquel González, regidor del Grup Municipal Socialista: que un membre d‟aquest 
grup o un membre de l‟agrupació del PSC havia coaccionat a una família de Caldes. 

Alcalde: he, si... 

Miquel González, regidor del Grup Municipal Socialista: Posis vostè amb els 
antecedents de quan ho va dir, com ho va dir i saber quin membre, però bé,  

Alcalde: Senyor González, home si em vol posar amb antecedents i tots els presents ho 
escoltaran i sinó, doncs, escolti‟m, em sembla que “no a lugar” a la pregunta. 

Miquel González, regidor del Grup Municipal Socialista: Torno a repetir, espero que 
consti en acta que aquesta pregunta hi era i que ja no està. 

Alcalde: Molt bé 

Miquel González, regidor del Grup Municipal Socialista: La pregunta és: quines 
places es trauran a oposició abans del mes de maig? amb aquelles famoses places que 
vostès van aprovar per treure a oposició 

Alcalde: Li contestem perquè això si que està ben recollit, no? 
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Portaveu del Grup Municipal de CIU: Bona nit, ja li contesto jo mateix. En el cas de que 
es produïssin, doncs, ja ho sabran. És així de clar. 

Alcalde: Següent pregunta 

Miquel González, regidor del Grup Municipal Socialista: Com s‟ha definit urbanisme 
sobre el Pla de les Escoles? realment no era aquesta pregunta, sinó que vostè va 
comentar que a urbanisme havia una persona que li havia dit que aquest Pla de les 
Escoles que vostès van aprovar, aquest nou Pla de les Escoles que vostè va aprovar li 
havien dit que si que tiraria endavant. 

Voldríem saber quin càrrec tenia aquesta persona? i quina persona era? i sobre tot quina 
documentació vostè ens podia aportar per aquesta afirmació en la qual va dir que el nou 
Pla de les Escoles estaria aprovat per urbanisme? 

Alcalde: Li respondran 

Portaveu del Grup Municipal de CIU: Bé, a part de manifestar que s‟han trobat 
presoners de pressions polítiques. Ho tenen en la resolució del 17 de desembre del 2009 
de la Comissió d‟Urbanisme de Barcelona. Expedient, sobre tot, apunti-ho bé, 
2009/038053/B. 

Alcalde: Següent pregunta 

Miquel González, regidor del Grup Municipal Socialista: Entenc perfectament la seva 
resposta, sobre una pregunta que no és real. La pregunta era... 

Alcalde: S‟ha entès perfectament 

Portaveu del Grup Municipal de CIU: Mai ho són reals per vostè  

Miquel González, regidor del Grup Municipal Socialista: quina persona s‟havia 
compromès  

Portaveu del Grup Municipal de CIU: Mai, mai, mai ho són 

Alcalde: Següent pregunta, si us plau 

Miquel González, regidor del Grup Municipal Socialista: no tenim pressa, avui no 
tenim pressa, 

Portaveu del Grup Municipal de CIU: no, no ni molt menys 

Miquel González, regidor del Grup Municipal Socialista:  no es preocupi., no es 
preocupi. 

En relació al contracte de l‟empresa de residus sòlids urbans, ja no fa falta respondre la 
pregunta perquè ja han fet el punt del dia. 

Portaveu del Grup Municipal de CIU: Exacte 

Miquel González, regidor del Grup Municipal Socialista: Recordar-li que portava 
compromís de fa més de sis mesos 

Portaveu del Grup Municipal de CIU: Es mana fins el darrer moment, no? 

Miquel González, regidor del Grup Municipal Socialista: En relació als pagaments de 
Netemar ens van informar que s‟havien pagat parcialment aquestes factures, i teníem tres 
preguntes més  

Alcalde: Aquestes ja són les escrites? 

Miquel González, regidor del Grup Municipal Socialista: Si 

Alcalde: Doncs, procedim a les escrites 

Miquel González, regidor del Grup Municipal Socialista: Si que abans de les escrites, 
si que voldria, com que en el Despatx d‟alcaldia no es pot fer cap comentari, si que 
voldria deixar per lo “menos” públicament, clar, que ens hagués agradat que vostè quan 
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no guanya una denúncia també ho digués en el Despatx d‟alcaldia. Sobretot perquè és 
l‟alcalde de tots.  

I aleshores quan li arriba que s‟acorda l‟arxiu d‟unes diligències en Fiscalia, com que 
vostè quan li arxiven les seves les publica a la Portada, també ens hagués agradat que a 
l‟arxiu de les diligències contra la meva persona, contra l‟anterior alcalde senyor Freixas 
de la Fiscalia també hagués informat. 

Veiem que  

Alcalde: Llegeixi-ho, llegeixi-ho tot, si us plau 

Miquel González, regidor del Grup Municipal Socialista: No, no si jo ho he llegit 
moltes vegades  

Alcalde: Llegeixi-ho tot. 

Miquel González, regidor del Grup Municipal Socialista: Si jo ho he llegit moltes 
vegades  

Alcalde: Faci-ho, faci-ho 

Miquel González, regidor del Grup Municipal Socialista: És com la sindicatura de 
comptes, la gent pot entrar i llegir-ho tranquil·lament, 

Alcalde: Si 

Miquel González, regidor del Grup Municipal Socialista: sobre tot per dues coses, 
dues coses que em permetrà que públicament ho puguem dir 

Alcalde: Si 

Miquel González, regidor del Grup Municipal Socialista: No han enviat vostès 
informació i es queixen. No tenim informació suficient per elaborar. La informació l‟envia 
vostè, com a màxim responsable d‟aquest Ajuntament. 

I segon la Sindicatura de Comptes li dona un temps d‟al·legacions per contestar. Tenim la 
sort que el mateix que denúncia és el mateix que rep aquest temps d‟al·legacions. 

Que jo sàpiga cap membre d‟aquest grup municipal ni l‟anterior alcalde, ni ningú dels que 
vostè va denunciar han pogut presentar cap tipus d‟al·legacions amb aquest informe de la 
Sindicatura de Comptes. Vostè va regular la informació que va enviar la Sindicatura de 
Comptes i vostè va regular el temps d‟aquestes al·legacions. 

Per tant nosaltres si que com a grup farem un escrit que ens toca a la Sindicatura de 
Comptes, perquè aquest temps d‟al·legacions no ens ha arribat mai i si que deixar clar 
que el mateix que va fer la denúncia, tal com ho marca la Sindicatura de Comptes regula 
una informació escassa que és exactament el que diu. 

Bé, convido a la gent com vostè ha dit, li agraeixo moltíssim que ho publiqui a la web i 
convido a la gent que ho llegeixi. 

En relació a la Fiscalia... 

Alcalde: Permeti‟m un segon senyor González. 

Miquel González, regidor del Grup Municipal Socialista: No, no és que jo no he 
acabat 

Alcalde: No, no, permeti‟m perquè com que ha alterat vostè l‟ordre del dia. 

Miquel González, regidor del Grup Municipal Socialista: No, no, no he alterat res. 

Alcalde: Bé, doncs, en tot cas permeti‟m que rebati el prec. 

La Sindicatura de Comptes va estar durant sis o set mesos investigant l‟Ajuntament de 
Caldes i mirant documentació, la documentació no l‟entrega ni l‟alcalde, ni l‟alcalde 
s‟entrevista amb el síndic que ve a investigar, això ho fan els tècnics que busquen i 
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recerquen en a l‟Ajuntament i als arxius el que el síndic els hi demana. I els tècnics, 
intervenció, secretaria, administratius proporcionen tot allò que troben i que existeix i en 
tot cas l‟informe de sindicatura ve a dir que no hi ha tota la documentació, perquè no s‟ha 
trobat, no perquè l‟alcalde l‟hagi amagat en el seu despatx o se l‟hagi emportat cap a 
casa, eh! 

Que li quedi clar, estem parlant de documentació de l‟any 2004 i el que si que hi ha, que 
en el seu moment ho vam denunciar i precisament per això surt aquest informe és que es 
feien moltes coses sense justificació i sense informes i sense cap documentació que 
l‟avalés i això és el que ve a dir l‟informe de la Sindicatura, l‟informe de la Sindicatura no 
diu que els documents se‟ls quedi ningú. 

I respecte a l‟arxiu de la Fiscalia a la qual vostè feia referència és provisional i sap que en 
aquí només donem compte de sentències fermes i és provisional perquè ve a dir que fins 
que no se li remeti a l‟informe de la Sindicatura de Comptes precisament el que hem 
donat compte ara que estava a punt de sortir, doncs, no ho arxivarà definitivament i per 
tant estava a l‟espera que se li enviés aquest informe quan se li hagi enviat aquest 
informe, que ja s‟ha enviat i n‟hagin fet la valoració i sigui ferm, no pateixi que ho 
explicitarem i ho explicarem correctament però si ho ha de llegir llegeixi-ho tot. I ara pot 
procedir a les preguntes 

Miquel González, regidor del Grup Municipal Socialista: Bé, una mica lamentable que 
vostè faci valoracions sobre els escrits el que diu és que falta documentació i la valoració 
que vostè pugui fer la gent pot entendre que és totalment diferent a la valoració que 
nosaltres puguem fer 

Alcalde: Senyor González vol llegir si us plau les preguntes  

Miquel González, regidor del Grup Municipal Socialista: Un moment, un moment, 
també tinc el meu dret de poder parlar i més quan vostè ha denunciat directament la 
meva persona, el senyor Freixas i a la secretària d‟aquesta corporació i vostè no ha 
esperat a que les denúncies siguin fermes, vostè quan li és favorable com les tres o 
quatre que ha dit, vostè les ha explicat tranquil·lament, però quan li es desfavorable vostè 
calla la boca i aleshores no diu res a més a més amb una altra cosa, estem parlant de 
fets de fa més de set anys, m‟enten? 

Vostè porta set anys tocant la música, pot estar set anys, quatre més i deu més que al 
final una denúncia al jutjat  a la qual també ens va denunciar per prevaricació, no va tenir 
raó. Una denúncia a la Fiscalia, no ha tingut raó. Vostè pot seguit tocant la música que 
tranquil·lament nosaltres anirem aguantant. 

Bé, en relació a les preguntes, durant molts anys en el Despatx de l‟alcaldia i va haver un 
gran quadre, volíem dir dos quadres del pintor vinculat a Caldes Joan Commeleran, arran 
dels canvis que vostè va fer en el seu despatx al principi d‟aquesta legislatura els quadres 
ja no hi són, voldríem saber on es troben actualment aquestes pintures. 

Portaveu del Grup Municipal de CIU: Bé, més que legislatura és mandat. I bé, jo li 
contestaré amb dues preguntes alhora. Crec jo, eh!, crec jo que no hagués sigut més fàcil 
seguir el rastre si vostès durant aquests setze anys de govern haguessin fet un inventari 
o una relació d‟una obra tan pictòrica com escultòrica seria de l‟Ajuntament i demanar-ho 
com si fos un fet normal? Perquè ho podien haver demanat. 

Miquel González, regidor del Grup Municipal Socialista: A veure, els Grups 
Municipals, 

Portaveu del Grup Municipal de CIU: És algun d‟aquests 

Miquel González, regidor del Grup Municipal Socialista: Els grups municipals, 
escolti‟m una cosa, jo entenc que vostè 

Portaveu del Grup Municipal de CIU: O potser, deixi‟m acabar, deixi‟m acabar. Perquè 
és que al final parlarà més vostè. O potser en aquells moments no interessava saber el 
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que els hi havien regalat per així endur-s‟ho a casa com presumptament també ho van 
fer-ho en més d‟una cosa. 

Li puc posar exemples com l‟accés a la web que ens va ser impossible. O un informe de 
la Diputació de l‟aigua calenta que va aparèixer perquè ells ens ho van dir. No voldria 
caure en el parany fàcil de pensar que l‟oposició es pensa que tots són de la mateixa 
condició, eh? per fer-ho d‟una manera lleugera. Ho poden veure en aquí també han de 
saber vostès que les parets del despatx de l‟alcaldia pateixen d‟humitat 

Miquel González, regidor del Grup Municipal Socialista: Si, home, si 

Portaveu del Grup Municipal de CIU: I vostès haurien de saber que un quadre sigui 
quin sigui l‟autor no hi pot fer-hi res en allà, no pot estar penjat. És algun d‟aquests el que 
deia vostè, ho pot reconèixer? 

Miquel González, regidor del Grup Municipal Socialista: M‟ho està preguntant a mi? 

Portaveu del Grup Municipal de CIU: “Bueno”, no sé, que contesti qui ho sàpiga 

Miquel González, regidor del Grup Municipal Socialista: Jo només li diré una cosa; el 
que té por de les preguntes és un antidemòcrata. 

Portaveu del Grup Municipal de CIU: Vaja, vostè ha de preguntar 

Miquel González, regidor del Grup Municipal Socialista: Perdoni un moment, hem 
respectat la seva resposta 

Portaveu del Grup Municipal de CIU: jo diria que no, a vostè no li agrada la resposta 
com totes 

Miquel González, regidor del Grup Municipal Socialista: Perdoni un moment,       

Portaveu del Grup Municipal de CIU: és final de mandat i no són preguntes 

Miquel González, regidor del Grup Municipal Socialista: tinc el meu dret de paraula 

Portaveu del Grup Municipal de CIU: ens vol dir quina és? 

Miquel González, regidor del Grup Municipal Socialista: Qui té por d‟una pregunta i jo 
li diria clarament, és una pregunta, vostè fa tota... 

Portaveu del Grup Municipal de CIU: però si és una pregunta que vostès ja saben 

Miquel González, regidor del Grup Municipal Socialista: deixi‟m acabar, deixi‟m 
acabar, deixi‟m acabar 

Portaveu del Grup Municipal de CIU: acabar? 

Miquel González, regidor del Grup Municipal Socialista: si, home, deixi‟m acabar. Qui 
té por d‟una pregunta, una pregunta, és un antidemòcrata  

Portaveu del Grup Municipal de CIU: Però escolti‟m, em pot dir a que ve això? 

Miquel González, regidor del Grup Municipal Socialista: per què no em deixa acabar? 

Portaveu del Grup Municipal de CIU: No, clar. Però és que què li haig de deixar 
acabar? Això és arrel de quina pregunta? 

Miquel González, regidor del Grup Municipal Socialista: Insinuacions de que... 

Portaveu del Grup Municipal de CIU: Això és arrel de quina pregunta? 

Miquel González, regidor del Grup Municipal Socialista: Esperis un moment, 

Portaveu del Grup Municipal de CIU: Insinuacions, no? 

Miquel González, regidor del Grup Municipal Socialista: voldríem saber on estaven 
els quadres. 

Portaveu del Grup Municipal de CIU: Però quin quadre?  



AJUNTAMENT DE CALDES D‟ESTRAC                                                            PLE 2/11 –- 28 de març de 2011 19 

 

Miquel González, regidor del Grup Municipal Socialista: Escolti‟m un moment 

Portaveu del Grup Municipal de CIU: però com es diu 

Miquel González, regidor del Grup Municipal Socialista: em deixa un moment 

Portaveu del Grup Municipal de CIU: l‟autor me l‟ha dit, però com es diu l‟obra? 

Miquel González, regidor del Grup Municipal Socialista: em deixa acabar un moment? 

Portaveu del Grup Municipal de CIU: van fer vostès un inventari amb setze anys? no 

Miquel González, regidor del Grup Municipal Socialista: em deixa un moment? 

Portaveu del Grup Municipal de CIU: és que és així 

Miquel González, regidor del Grup Municipal Socialista: em deixa un moment?, em 
deixa un moment?, 

Portaveu del Grup Municipal de CIU: Com ho sap vostè 

Miquel González, regidor del Grup Municipal Socialista: em deixa un moment?, vostè 
ha fet insinuacions de que ens hem emportat informació  

Portaveu del Grup Municipal de CIU: I ho van fer-ho 

Miquel González, regidor del Grup Municipal Socialista: Però si vostès estan 
denunciant-nos cada dia si ho haguéssim fet vostè ens hagués portat al jutjat, vostè 
acaba d‟afirmar-ho 

Portaveu del Grup Municipal de CIU: per un quadre  

Miquel González, regidor del Grup Municipal Socialista: que ens vam emportar 
informació, apunti-ho en acta 

Portaveu del Grup Municipal de CIU: si, home i tant  

Miquel González, regidor del Grup Municipal Socialista: perquè ho pugui demostrar 
algun dia. 

Portaveu del Grup Municipal de CIU:  tot queda en acta 

Miquel González, regidor del Grup Municipal Socialista:  ho té que demostrar perquè 
només fa que insinuacions. La pregunta és on estaven els quadres?, ningú ha fet cap 
valoració  

Portaveu del Grup Municipal de CIU: quins quadres? això pertany a l‟Ajuntament, això 
pertany a tota aquesta gent 

Miquel González, regidor del Grup Municipal Socialista: però si ja ho sabem 

Portaveu del Grup Municipal de CIU: és d‟un autor, té un valor,  

Miquel González, regidor del Grup Municipal Socialista: si ja ho sabem 

Portaveu del Grup Municipal de CIU: no. doncs, digui‟m 

Miquel González, regidor del Grup Municipal Socialista: durant setze anys van estar 
penjats  

Alcalde: Bé, senyors, senyors, bé, em sembla que el debat ha sigut molt fructuós i molt 
enriquidor, els quadres estan aquí, com molts altres estan a l‟arxiu municipal fins a 
l‟espera de poder-los penjar a l‟edifici de l‟Ajuntament. Següent pregunta si us plau. 

Miquel González, regidor del Grup Municipal Socialista: S‟ha atorgat un ajut de 225 
euros a tres famílies del Club Caldes d‟Estrac com a suport a les seves activitats 
extraescolars per afavorir el desenvolupament social i educatiu d‟uns menors. 
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Donat que hi ha altres famílies en altres associacions esportives que també necessiten 
poder rebre aquest suport voldríem saber quins criteris s‟han contemplat i quina via s‟ha 
de seguir per accedir i acollir-se a aquests ajuts? 

Portaveu del Grup Municipal de CIU: Doncs, miri, els ajuts de les famílies es 
concedeixen en virtut d‟uns paràmetres establerts a l‟àrea d‟Acció Social i a través dels 
informes tècnics. Sempre s‟ha mantingut una acurada discreció sota el paraigües de la 
llei de protecció de dades de la que sembla que vostès no n‟han sentit parlar. Qualsevol 
família que necessita un ajut, se l‟atén en rigor i discreció, aspectes que es troben a faltar 
justament no tan sols en aquesta pregunta sinó en la resta. 

Li recordo també que l‟article 164.6 del Decret Legislatiu 2/2003, del 28 d‟abril pel qual 
s‟aprova el Text Refós de la Llei Municipal i Règim Local de Catalunya especifica que els 
membres de la Corporació han de respectar la confidencialitat de la informació a que 
tenen accés per raó del seu càrrec. Si el fet de publicar-ho pot perjudicar els interessos 
dels ens locals o de tercers. 

Alcalde: Següent pregunta 

Miquel González, regidor del Grup Municipal Socialista: Li agraeixo moltíssim la 
resposta, de veritat, perquè dóna clarament el seu nivell d‟entendre una pregunta 

Portaveu del Grup Municipal de CIU: Mai, hi arribaré al seu nivell. Ho reconec. 

Miquel González, regidor del Grup Municipal Socialista: Jo crec que tota la sala té 
clarament el seu nivell intel·lectual per entendre una pregunta 

Alcalde: Benvolgut senyor regidor 

Portaveu del Grup Municipal de CIU: que faci aquests comentaris 

Miquel González, regidor del Grup Municipal Socialista: Perdoni un moment 

Alcalde: Atenció, senyors, senyors regidors, senyors regidors. Senyor González, senyor 
González, un segon, un segon 

Miquel González, regidor del Grup Municipal Socialista: No estem demanant cap nom 

Alcalde: Senyor González, un segon, jo li agrairia que les seves apreciacions sobre la 
intel·lectualitat dels membres d‟aquesta taula se les guardi i per tant es dediqui tan sols a 
formular la pregunta i a rebre la resposta, moltes gràcies. 

Miquel González, regidor del Grup Municipal Socialista: Bé, jo m‟imagino que vostè, 
realment no li agrada ni que es pugui “debatir” perquè com que 

Portaveu del Grup Municipal de CIU: vostè no és res sense cap comentari, ja ho sabem  

Miquel González, regidor del Grup Municipal Socialista: només pot tallar vostè? 

Portaveu del Grup Municipal de CIU: si, si 

Alcalde: Bé, pot continuar la seva pregunta, gràcies. 

Miquel González, regidor del Grup Municipal Socialista: Només pot tallar vostè. 

Torno a agrair-li la resposta, només recordar-li pel que ha entès tot el Grup Municipal 
d‟aquest costat que només estàvem preguntant per famílies que necessiten aquest ajut 
que han de fer?, no hem demanat les dades. 

Portaveu del Grup Municipal de CIU: Doncs, adreçar-se als Serveis Tècnics. Si 
aquestes alçades no ho saben, si aquestes alçades no ho saben  

Miquel González, regidor del Grup Municipal Socialista: No s‟acceleri, no s‟acceleri, 
no s‟acceleri, no s‟acceleri només això, no és res de protecció de dades, ni de noms 

Alcalde: Miri, la regidora, li explicarà el que han de fer. Però si en aquestes alçades, jo 
estic d‟acord amb el que diu el portaveu. 
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Miquel González, regidor del Grup Municipal Socialista: “Home”, quan només hi ha un 
club, quan només hi ha un club 

Alcalde: Escolti‟m que no ho ha demanat un club, estem parlant d‟ajuts a famílies. 

Miquel González, regidor del Grup Municipal Socialista: Aquí hi ha una entitat 

Alcalde: Estem parlant ajuts a les famílies i aquí no s‟ha fet cap mena de discriminació, 
però la regidora d‟acció social li explicarà àmpliament. 

Helena Gallardo, regidora del Grup Municipal de Convergència i Unió: Gràcies 
senyor alcalde. Miri senyor González quan es parla d‟ajuts a les famílies, vostè ja ho 
deuria saber a aquestes alçades, que estem parlant d‟ajuts a famílies que tenen dificultats 
amb molts sentits, entre ells situacions de risc dels infants, adolescències, dificultats 
econòmiques, etc. No estem parlant de beques que es donin a ajuts purament 
extraescolars, sinó de plans de treball que valora la tècnica en qüestió o les tècniques en 
el seu conjunt. 

D‟aquestes persones o d‟aquestes famílies que tenen situació en risc i que per tant se‟ls 
hi atorga un ajut perquè a canvi d‟aquest ajut es segueixi un pla de treball en el que estan 
involucrades les famílies, la resta de la població en aquest sentit no té res a veure, o sigui 
aquí no estem parlant d‟ajuts, perquè els ajuts de beques extraescolars o ajuts d‟educació 
les dóna el Departament d‟Educació o la Regidoria d‟Educació. 

Des de serveis socials es donen ajuts a persones que tenen dificultats econòmiques o 
estan en risc social. I aquests ajuts dels que vostè parla no discrimina ni a cap altra 
família que tingui unes necessitats, no jo només vull fer l‟aclariment per si algú ho entén 
malament, no discrimina cap altra família sinó que s‟està valorant des dels Serveis 
Tècnics que s‟ha de fer un ajut en aquestes famílies per raons concretes que només els 
hi pertoca a ells. 

Per tant no podem explicitar per què? perquè és un tema de pla de treball, com deia bé el 
meu company regidor és un tema confidencial i no s‟està fent cap mena de discriminació. 
On es poden demanar aquests ajuts?, és que no n‟hi ha. Són ajuts concrets que es 
donen a les famílies i que es donen en moltes altres situacions, no només ajuts 
extraescolars sinó ajuts puntuals que malauradament gran part de la població de Caldes 
en algun moment ha rebut. És només fer aquest aclariment. 

Alcalde: Molt bé passaríem a la següent pregunta 

Miquel González, regidor del Grup Municipal Socialista: Només un petit aclariment. 
No hem parlat mai de discriminar, jo torno, demanaria si us plau que et llegissis la 
pregunta,  

Helena Gallardo, regidora del Grup Municipal de Convergència i Unió: no, no, no jo 
contesto la pregunta  

Miquel González, regidor del Grup Municipal Socialista: no parlem de discriminar sinó 
d‟obrir la informació a la resta de gent que se‟ns apropa i ens diu per què hi ha gent que 
té aquesta ajuda i nosaltres no en tenim? 

Helena Gallardo, regidora del Grup Municipal de Convergència i Unió:  però vostès 
com a regidor senyor González 

Miquel González, regidor del Grup Municipal Socialista: No sabem, no sabem res. 

Helena Gallardo, regidora del Grup Municipal de Convergència i Unió: Vostè com a 
regidor i amb el temps que porta a la corporació hauria de tenir claríssim quina tasca fa 
Serveis Socials. 

Miquel González, regidor del Grup Municipal Socialista: si ho tenim claríssim quina 
tasca fa Serveis Socials 
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Helena Gallardo, regidora del Grup Municipal de Convergència i Unió: Això no és un 
tema d‟associacions és un tema de Serveis Socials. Els Serveis Socials no donen beques 
extraescolars, els Serveis Socials donen ajuts a famílies que tenen problemes i d‟això no 
s‟ha de parlar en un Ple, entén? 

Miquel González, regidor del Grup Municipal Socialista: Ah, no? 

Helena Gallardo, regidora del Grup Municipal de Convergència i Unió: No, perquè 
són ajuts puntuals, ajuts confidencials de problemàtiques puntuals que segueixen un pla 
de treball i que valoren les nostres professionals que són els tècnics. No és un tema 
polític per tant no entenc perquè dóna lloc a aquesta pregunta. 

Alcalde: Senyors regidors, se‟n farien creus de les persones que venen a Serveis Socials 
i se‟ls ajuda tant com és pot. Per tant saben perfectament i poden saber tots vostès que 
qualsevol família que té una necessitat a qui s‟ha de dirigir sempre és a Serveis Socials i 
qualsevol família que s‟hagi dirigeixi a Serveis Socials sigui d‟una entitat o sigui de 
qualsevol particular serà atès amb el mateix rigor i se li donen els ajuts que calen. 

A partir d‟aquí, permeti‟m una cosa, la pregunta en el Ple sobrava  

Miquel González, regidor del Grup Municipal Socialista: No, no, no. Agraeixo que 
després de quatre explicacions, hi hagi algú que hagi entès la pregunta 

Alcalde: Bé, pot procedir a la següent pregunta. 

Miquel González, regidor del Grup Municipal Socialista: Bé, la tercera pregunta és 
que el sostre de la Biblioteca de Can Milans hem vist que es troba en un estat crític 
perquè fa filtracions d‟aigua, aquests passats dies de pluja hi ha hagut en el segon i 
primer pis de l‟equipament unes grans goteres i s‟ha hagut de recollir aigua en cubells 
malmetent el diferent material i mobiliari, donat que aquest sostre es troba en aquest 
estat des de ja fa temps, voldríem saber qui, com i quan es pensa actuar per solucionar 
aquesta greu deficiència. 

Portaveu del Grup Municipal de CIU: Bé, es conegut i a més a més la candidata a 
alcaldia ho sabrà quan era bibliotecària que això ja ve de lluny i és per això, a mi el que 
em sap greu és que no s‟haguessin llegit el pressupost, perquè ja ho contempla i 
contempla una inversió en el sostre en aquesta referida instal·lació, en concret és la 
partida d‟inversions és la 12.15062210 amb una dotació de 6.000 euros i que 
properament s‟iniciarà. 

Miquel González, regidor del Grup Municipal Socialista: Molt bé 

Alcalde: Bé, alguna pregunta  

Miquel González, regidor del Grup Municipal Socialista: Si, miri, ja que ha parlat 
d‟inventariar coses les màquines antigues del pavelló estan inventariades, amb tot el 
canvi del pavelló i tot el tema de recollir la concessió, la veritat és que personalment em 
vaig quedar perplexa de veure-les abandonades a l‟exterior del gimnàs, el nou 
concessionària ha canviat la maquinària que la veritat ho felicitem però vam veure tota 
aquesta maquinària que és inventariada per l‟Ajuntament, per tant propietat de 
l‟Ajuntament, abandonades a l‟exterior, ara per les notícies que tenim no estan i per tant 
miri si ens aixeca la cortina i ens treu les màquines del gimnàs, aquí riurem tots, de veritat 
perquè vostè sembla el Mag Lari, en lloc de semblar un regidor ens agradaria saber on 
està aquesta maquinària, si està ben guardada, si no està ben guardada perquè té un 
valor i clar, no deixa de ser patrimoni de tots els veïns i veïnes d‟aquest poble. 

Alcalde: Està bé que per ser l‟últim Ple hi hagi un toc d‟humor. 

A veure les màquines aquestes, aquest tipus de màquines, pràcticament les donen a preu 
de ferro i s‟han enviat en un dipòsit a fi de poder-les vendre al millor preu. No és una 
maquinària que es pugui aprofitar i per tant s‟han enviat en un dipòsit per poder-les 
vendre al preu que puguis 
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Miquel González, regidor del Grup Municipal Socialista: Al desguàs? 

Alcalde: No, no un dipòsit, un magatzem, guardadetes perquè no es fessin malbé, si que 
és cert que se les tenia que haver emportat potser quan van portar les noves però el cost 
de transport, era més que el que valien les màquines. Evidentment si coneixen algú que 
els hi pugui interessar, segur que fan un gran favor al municipi, nosaltres l‟estem buscant, 
tot i que s‟han donat veus a altres municipis  

Miquel González, regidor del Grup Municipal Socialista: Després una altra pregunta 
és hem vist aquests tancaments de fusta  

Alcalde: Si 

Miquel González, regidor del Grup Municipal Socialista: A veure entre nosaltres li 
diem que sembla un fort dels americans, un fort comanxe 

Alcalde: un? Ah!, un fort 

Miquel González, regidor del Grup Municipal Socialista: perquè d‟entrada nosaltres 
apostem més pel soterrament de contenidors que no per aquests tancaments de fusta i 
“menos” en un poble com aquest. Ens agradaria saber on es posaran més, perquè ja han 
posat dos o tres, sobre tot ens agradaria saber si han parlat amb els veïns, per dir-los que 
posaran això, aquest tipus de tancaments, perquè clar, primeres plantes i tot això deixa 
de ser que perdran tota la possible vista que tenen. 

De quina partida surt aquesta inversió i sobre tot on la posaran a part dels dos llocs que 
hem vist que la posaran, si hi haurà més llocs, si serà aquesta la política de tancament de 
contenidors també a l‟esplanada de Can Montañà. No teníem cap notificació d‟aquests 
tancaments, la veritat és que li dic clarament, em sembla més una activitat preelectoral 
que no un projecte de present i futur perquè ho valorem que no havia hagut cap 
comentari per part de vostè mai de fer aquests tancaments sempre havien parlat de 
continuar soterrant i una mica una valoració i saber d‟on surt la inversió i cap on anem. 

Alcalde: Bé, està en el pressupost d‟inversions de via pública que em sembla que està 
dotat en 8.000 euros, ara no em faci dir la partida de memòria perquè faltaria que 
m‟equivoqués de número i estava previst i en principi se‟n posen tres, un està a dalt del 
cementiri, l‟altra a la part, diguéssim, central de la Riera i la darrera davant de l‟edifici 
Fanera que de planta baixa no tapa massa tampoc. 

Miquel González, regidor del Grup Municipal Socialista: Ja els hi preguntarem als del 
primer pis 

Alcalde: Home, els del primer pis, com a mínim ho tindran més endreçat, és una opció, a 
partir d‟aquí, home d‟actes preelectorals ni podria explicar-n‟hi molts d‟anys anteriors, eh! 

Miquel González, regidor del Grup Municipal Socialista: Si, jo també. 

Ha parlat amb els veïns? 

Alcalde: No 

Miquel González, regidor del Grup Municipal Socialista: Moltes gràcies 

Alcalde: Bé, siguent el darrer Ple permeti‟m que els hi entregui als senyors regidors un 
vídeo resum de mandat i aquest és el número 4 

Alcalde: Per això li reparteixo avui, per això es reparteix avui. Tots els ciutadans el 
rebran a casa seva. És un resum de feina feta. 

Alcalde: És el darrer Ple ordinari, doncs, en principi ens “despedim” de tots els regidors, 
es possible que alguns repeteixin altres que no. Tindrem un Ple extraordinari només per 
aprovar l‟acta d‟aquest Ple i segurament algun altre pel tema de les meses electorals, 
però com que serà un Ple extraordinari en el  qual sol assistir molt poc públic perquè és 
un acte més aviat de protocol, d‟aprovar una acta i prou i després el sorteig de meses, 
doncs, agraeixo l‟assistència de tot el públic que tenim avui, que és quantiós i agraeixo 
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l‟assistència al públic que els darrers Plens ens ha animat a que tinguessin un dinamisme 
inusual a un poble com Caldes, en els debats que es produeixen i escolteu espero que us 
ho hagueu passat bé, que n‟hagueu tret algun profit i en tot cas fins la propera legislatura. 
Com que és Ple ordinari hi ha precs i preguntes de la ciutadania per si algú vol fer alguna 
pregunta i sinó donaríem per “despedit” el Ple. 

Bé, doncs, moltes gràcies i bona nit. 


