
 

 

 

                               Ajuntament de                   Caldes d’Estrac 
 

 

 

 
ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT EN DATA 
7 DE NOVEMBRE DE 2011 
 
Identificació de la sessió 
Núm.: 5 
Caràcter: Ordinari 
Data: 7 de novembre de 2011 
Horari: de 20:00 a 21:30 
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. Roser Alsina Ruzafa, Tercera tinent d’alcalde (CIU) 
Sra. Elisabeth Segura Gubern (CIU) 
Sr. Marcos Blázquez Garcia (CIU) 
Sr. Sergi Saurí Marchan (PSC) 
Sr. Miquel González Monforte (PSC) 
Sra. Àngels Massisimo Sánchez de Boado (PSC) 
Sr. José Ramón Riesco Álvarez(PSC) 
 
Presenten excuses: 
 
Sr. Marc Vergés Ros, Segon tinent d’alcalde (CIU) 
Sra. Rosa Isabel Cantenys Monsant (PSC) 
 
 
Secretari: 
 
Sr. Oscar Campos Planes 
 
Alcalde: Bé, bona nit a tothom. Donem pas al Ple ordinari en convocatòria extraordinària 
per haver canviat de dia que correspondria al mes d’octubre. 

Abans de tot s’excusa l’assistència de dos regidors, regidor, regidora senyora Rosabel 
Cantenys, excusa la seva assistència i el senyor Marc Vergés que excusa la seva 
assistència i abans de començar amb l’ordre del dia hem tingut convocatòria mitja hora 
abans i s’introdueixen dos punts a l’ordre del dia per tràmit d’urgència l’un és un tema 
urbanístic de l’aprovació de la finca de Can Nadal, de la modificació del Pla General i 
l’altra una modificació en a la representació del Consorci de Residus Urbans del Maresme 
per tant introduint-se com a punt de l’ordre del dia amb procés d’urgència s’ha de votar la 
seva urgència, per tant la sotmetríem a votació el primer punt que seria de Can Nadal, 
procedim. 

Portaveu del Grup Municipal del PSC: Sí, nosaltres a favor 

Alcalde: Val, doncs, quedaria aprovada la urgència i s’incorpora a l’últim punt de l’ordre 
del dia i el segon que seria el del Consorci, el tractament de residus sòlids urbans del 
Maresme. 
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Portaveu del Grup Municipal del PSC: També a favor 

Alcalde: Perfecte, doncs, s’incorporaran al final dels punts de l’ordre del dia. 

Alcalde: Iniciaríem aprovant les actes 

 

1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS 

 Acta núm. 3, de 25 de juliol de 2011 

 Acta núm. 4, de 25 d’octubre de 2011 

La primera correspon al Ple ordinari de juliol i la segona a l’extraordinari de la celebració 
per les meses electorals de les eleccions del 20 de novembre. 

Portaveu del Grup Municipal del PSC: Si, l’aprovem 

Alcalde: Per tant quedarien aprovades per unanimitat. Passaríem al següent punt de 
l’ordre del dia que seria 
 

2. DESPATX DE L’ALCALDIA 

Alcalde: Aquí simplement doncs notificar la visita d’avui del Delegat de Govern de la 
Generalitat de Catalunya a la província de Barcelona, senyor Salvador Jorba d’aquest 
matí. 

L’auto del Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona que és un procediment de 
recurs ordinari sobre una part actora en que anava en contra de l’Ajuntament i que 
s’estima i es dóna la raó a l’Ajuntament condemnant a la part actora, que era la que havia 
fet el recurs, en les costes del procediment, per altra banda aquesta part ja ha notificat 
que executarà la sentència, era un tema urbanístic del Passeig de Mar, també ja venia de 
feia sis o set anys. 

Després donem compte també de la sala de lo social del Tribuna Superior de Justícia de 
Catalunya sobre el fet de l’eximissió de responsabilitat en el poliesportiu municipal sobre 
el fet de l’anterior gestor que havia procedit al “despido” dels treballadors, per tant 
s’exonera a l’Ajuntament de Caldes d’Estrac de qualsevol responsabilitat. 

L’auto d’audiència provincial secció segona del fet del procediment del procés de 
presumpta agressió, al regidor d’aquest Ajuntament que en principi s’havia tramitat pel 
procediment de faltes i l’audiència especifica que s’ha de tramitar pel procediment penal. 

Donem compte també de la carta del President de la Generalitat, president Mas, en els 
Ajuntaments de Caldes d’Estrac, Sant Vicenç de Montalt, Sant Andreu de Llavaneres i 
Arenys de Mar respecte a l’Institut de Sant Vicenç de Montalt en que especifica que serà 
construït durant el curs 2012-2013. 

En principi això és el que hi ha a donar compte de despatxos d’alcaldia. 

Passaríem ara al següent punt 

 

3. DONAR COMPTE I/O RATIFICACIÓ DECRETS DE L’ALCALDIA DEL 479 AL 657 I 
ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL. 

En principi si no hi ha res a dir els ratificaríem i acords de Junta de Govern que en principi 
no n’hi ha cap específic. 

Alcalde: Ratifiquem? 

Portaveu del Grup Municipal del PSC: Si 

Alcalde: Queda ratificat per unanimitat 
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Procediríem als punt de l’ordre del dia, el primer seria 

 

4. APROVACIÓ DEFINITIVA, SI ESCAU, DEL ROM 

El secretari té la paraula 

Secretari: Llegiré la part dispositiva 

“”” 

1. En data de 25 de juliol de 2011 es va aprovar inicialment el nou Reglament Orgànic 

Municipal de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac. 

2. Durant el termini d’exposició al públic el grup municipal del PSC va presentar al·legacions. 

3. A la vista de l’informe de Secretaria de data 28 d’octubre de 2011. 

4. Vist l’article 53 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. Desestimar les al·legacions presentades pel Grup Municipal del PSC pels motius 

expressats en l’informe de Secretaria de data 28 d’octubre de 2011. 

 

SEGON: Aprovar definitivament el nou Reglament Orgànic Municipal. 

 

TERCER: Publicar el present acord així com el nou Reglament Orgànic Municipal de forma íntegra 

al BOP, per a General coneixement. 

 

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

           “”” 

Alcalde: Bé, en principi es rebutgen per diferents qüestions no n’hi ha cap de legal i per 
tant és un tema més aviat de consens, es va consensuar en a la comissió informativa 
prèvia, doncs, bona part de punts i alguns altres es van fer al·legacions que en aquest 
moment desestimem. 

Té la paraula. 

Portaveu del Grup Municipal del PSC: Sí, nosaltres, ja en el seu dia, en el Ple del 25, 
vam dir el que pensàvem del ROM. No tornaré a expressar el que es va dir el seu dia, 
però si que permeti’m que puntualitzi alguns aspectes, primer amb les nostres 
al·legacions el que hem volgut fer és donar una mà al govern municipal. 

Hem volgut donar una mà al govern municipal en que es repensi la conveniència 
d’aprovar aquest nou ROM i modificar-lo perquè sigui un autèntic instrument pel debat 
polític. Els hi hem donat una segona oportunitat per fer una ROM consensuat presentant 
les al·legacions i ja hem vist la resposta. 

Permeti’m recordar-li una frase “el nostre programa electoral marcarà el full de ruta, no 
obstant també escoltarem totes aquelles propostes que se’ns plantegin des de qualsevol 
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àmbit i també des d’altres formacions polítiques” una mica del que figurava en a l’editorial 
del Portada agost-setembre del 2011 i “bueno” al fina el que veiem és que el paper ho 
aguanta tot. 

Un altre segon punt que volem puntualitzar entenem que es vol limitar molt el debat 
polític, creiem que es bo que es sàpiguen els nostres arguments que els puguem 
desenvolupar i que vostès puguin actuar en conseqüència. 

Tenen majoria absoluta, tenen clar, doncs, que nosaltres no podem inclinar el vot, però si 
que podem tenir una veu que vostès la poguessin escoltar. 

Jo no sé si és que tenen por dels nostres arguments, nosaltres creiem que tenim 
arguments sòlids i que en moltes qüestions tenim la sensació que tenim les qüestions 
més clares i un model de poble. 

Una gestió vacil·lant i no coherent amb el seu programa potser no vol escoltar, doncs, 
que els hi recordi constantment les coses que creiem que no són correctes. Pensin una 
cosa al final la política és cíclica tard o d’hora, vuit, dotze anys, els que siguin, els que 
siguin, ja no entrarem en aquesta qüestió, doncs, al final tornarà a estar a l’oposició, al 
final, doncs la vida democràtica és així, jo crec, doncs que llavors se’n adonaran de l’error 
que han comès amb aquest nou ROM. 

Entrant al detall amb les al·legacions, doncs comentar-los-hi diversos aspectes, entenem 
que les nostres al·legacions eviten un desequilibri entre la iniciativa de la oposició i la 
iniciativa de l’actual govern, mentre l’equip de govern pot emplenar punts sense limitació 
de l’ordre del dia a l’oposició li limita els punts per incorporar, només dues preguntes i 
només dues mocions. Tal com li va dir el nostre anterior portaveu fa uns mesos en el Ple 
d’investidura davant de vostès no tenen només cinc regidors sinó tenen més de quatre-
cents ciutadans que ens han donat la confiança i han recolzat el nostre projecte de poble. 

Les nostres al·legacions s’ajusten al funcionament orgànic tenint en compte la realitat 
política de Caldes, creiem que és un error afusellar el text de la ROM de Cornellà, 
Llobregat, nosaltres som un municipi de 2800 habitants mentre que Cornellà estem 
parlant d’una ciutat de 87.000. Si afusellem aquí el ROM de Cornellà, llavor facin amb 
totes les seves conseqüències, el ROM de Cornellà per exemple fan un ple cada mes, no 
cada tres mesos i preveu dos preguntes i dos mocions cada mes, no cada tres mesos. Si 
volen ser conseqüents, doncs, fem plens cada tres mesos i llavors s’haurien de tenir sis 
preguntes i sis mocions per cada Ple. 

I per acabar només recordar-los-hi una informació que va aparèixer al Portada fent 
referència aquest mes amb el tema del ROM. En el Portada a la pàgina 6 el portaveu del 
Govern Municipal indicava “un exercici de responsabilitat que tots hem d’exercir en els 
plens perquè la gent està farta de les tensions polítiques supèrflues” més endavant ens 
indicava “l’oposició a d’exercir el debat polític en les comissions informatives” justament, 
precisament en l’informe de la intervenció a la part setena recorda que les competències 
al control correspon al Ple. 

Que les tensions polítiques siguin supèrflues o no depenen simplement de nosaltres, 
nosaltres som qui decidim si són supèrflues o no, hem de fer i ens hem de marcar fer 
debats amb arguments i que sigui enriquidors pels qui ens escoltin i estiguin aquí 
presents. 

Llavors jo recordar-los-hi una miqueta la campanya “Caldes som tots” perquè creiem i 
compartim això, doncs creiem que el nou model de ROM és un error i va en contra 
d’aquest debat polític ric i públic. 

Alcalde: Bé, moltes gràcies, un parell de puntualitzacions. Consensuar no vol dir 
acceptar-ho tot, torno a insistir en a la Comissió Informativa es van fer tot una sèrie de 
puntualitzacions amb pràcticament tres quartes parts del ROM que van ser acceptades 
inclús en a l’apartat de preguntes, els hi vam manifestar que si dos els hi semblaven 
poques, escolti, diguin quantes en volen? Si el debat és que n’hi ha d’haver sis, escolti, 
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no hi ha cap problema en incorporar-ne sis, o sigui és un tema que es va plantejar 
damunt de la taula i es va preferir no entrar, però per part seva no per part nostra. Vull dir, 
torno a insistir si el que es pretén és que creiem que n’hi ha d’haver-hi sis nosaltres, no 
tenim cap inconvenient en posar-ne sis, però que s’ha de limitar en número, això està 
clar. 

La reducció del debat polític no ha de ser, o sigui, no és en qualitat sinó en quantitat. És 
evident que el ROM estableix cinc minuts d’intervenció, vostè no n’ha estat més, però en 
canvi jo penso que ha sigut prou explícit i no cal parlar tres quarts d’hora per dir el que cal 
dir, lo que fa és acotar-ho, reduir-ho i sobre tot que la gent pugui atendre millor i seguir 
més els temes perquè en menys hores d’explicacions es concentra millor la informació i 
segur que vostè sap que en vint minuts n’hi ha més que suficient. 

El cicle és evident i no ho fem pensant que aquí estarem vint anys, perquè estem 
treballant en que hi ha d’haver un cicle, el problema és que aquest cicle els que fins ara 
l’exercien es pensaven que si que potser hi estarien vint o trenta o cinquanta anys i miri, 
evidentment el pateixen. 

Lo que hem fet és adaptar un ROM que es va fer en el seu moment que quedava 
antiquat, que no recollien moltes coses i vam voler-ne buscar un de complert, 
evidentment que es va, insisteixo i vam fer-ho conjuntament amb tres quartes parts del 
Reglament en apuntar, doncs, esmenes i es van recollir, però, és clar, em sembla molt 
bé, sis preguntes, sis mocions però en el Ple del juliol en que es portava a aprovació 
inicial i en aquest Ple que han tingut tres mesos per preparar, ni una pregunta, ni una 
moció, està bé que es presentin però “bueno” també cal demostrar que calen preguntes, 
en aquest Ple, per exemple, haguessin pogut presentar-ne trenta, no hi havia límit i no 
n’han presentat ni una. 

Entenc també que les coses s’han de mesurar en certa manera i evidentment que la 
competència és del Ple com a òrgan decisori, però són les comissions que es creen per 
poder-les treballar i enriquir el debat polític perquè si en aquí quan anem a portar a 
aprovació qualsevol tema de l’Ajuntament ens dediquéssim a debatre i a fer esmenes és 
evident que no podríem aprovar res, per això hi ha les comissions prèvies, que insisteixo 
que penso que són les que han de treballar i segur que li hem de donar més forma de la 
que tenien fins ara i treballar-les potser diferent, amb això hi estem plenament oberts, per 
tant nosaltres estem disposats a canviar el nombre de preguntes, el nombre de mocions 
és tan sols canviar el nombre i fer-ho com esmena si aquest és el problema queda fet. 
Però la resta d’al·legacions, són al·legacions entenc jo polítiques per tant com a 
al·legacions polítiques tenim la opció d’acceptar-les o no acceptar-les. 

Portaveu del Grup Municipal del PSC: Bé, nosaltres ja en el seu dia en la comissió 
informativa que es va tenir, que va donar lloc, doncs, ja es va dir el que es pensava i es 
va tornar a expressar en el Ple del 25 de juliol i com a conseqüència d’això es van 
presentar les al·legacions que s’han presentat sinó no ho haguéssim fet i s’hagués recollit 
tot. 

Vull dir que, depèn quins temes són dos segons, d’altres cinc minuts i d’altres potser 
seran deu, no?, el que no farem és fer un discurs molt llarg, perquè també no serveix de 
res, som conscients, però si que no ens limiti el temps perquè hi ha casos que es 
mereixeran més de cinc minuts, en canvi vostès tenen un temps il·limitat a respondre. 

Preguntes al final, doncs, “bueno” respecte avui esperis al final que ja li formularem i 
després de preguntes, doncs, depèn hi ha moments que no caldrà cap i d’altres, doncs, 
que si, que potser n’hi haurà trenta això és depèn de com van evolucionant les coses al 
municipi però al menys que es doni aquesta opció i nosaltres utilitzarem aquesta opció 
d’una manera responsable. Això és el que hem pensat i el que hem traslladat a partir 
d’aquí són vostès els que tenen la possibilitat d’incorporar el que nosaltres pensàvem. 

Alcalde: Bé, de totes maneres és obvi que no perquè digui cinc minuts, a vegades han 
de ser cinc minuts en tot hi ha excepcions. 
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Portaveu del Grup Municipal del PSC: Esperem que sigui així 

Alcalde: Sempre n’hi ha d’excepcions. Escolteu, bé estem disposats a incorporar les sis 
preguntes si calgués, tot depèn del que vostès vulguin. 

Portaveu del Grup Municipal del PSC: Doncs, endavant 

Alcalde: Doncs, bé, incorporem sis preguntes, sis mocions, perquè semblava que el fons 
del debat era aquest. 

Portaveu del Grup Municipal del PSC: No, no era aquest, era un dels elements del 
fons, el fons del debat és el que li he exposat en els tres punts. 

Alcalde: Molt bé, doncs, procedirem suposo que a aprovació  

Portaveu del Grup Municipal del PSC: Nosaltres, doncs, votem en contra  

Alcalde: Òbviament, ja ho contemplava, si, si amb el vot en contra però incorporem les 
esmenes  

Portaveu del Grup Municipal del PSC: D’acord 

Alcalde: Per tant queda aprovat per cinc vots a favor del Grup Municipal de CiU i quatre 
en contra del Grup Municipal del PSC. 

Passaríem a  

 

5. RATIFICACIÓ, SI ESCAU, ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 
13 DE JULIOL DE 2011. REVOCAR LA DELEGACIÓ EFECTUADA A LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA RESPECTE A LES FUNCIONS DE GESTIÓ I 
RECAPTACIÓ VOLUNTÀRIA DE LA TAXA PER SERVEI D’ESCOLA BRESSOL 
MUNICIPAL 

“”” 

1. En data 13 de juliol de 2011 la Junta de Govern Local entre d’altres va prendre 
el següent acord que es transcriu de forma literal: 

“”” 

El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveu a l’article 7 que les Entitats locals podran delegar 
en altres Entitats locals, en el territori de les quals, estiguin integrades les facultats de 
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els 
corresponguin. 
 
La delegació ha d’aprovar-se mitjançant acord del Ple de la Corporació, que haurà de 
fixar l’abast i contingut de la delegació. 
 
A l’empara de la previsió legal, aquest Ajuntament va delegar en la Diputació de 
Barcelona les seves facultats de gestió i recaptació dels ingressos locals en concepte de 
taxa per servei de guarderia municipal per acord del Ple de data 28 de setembre de 2009. 
 
Atès que es valora positivament una millora de la gestió i més operativitat en relació als 
cobraments de la Taxa per Servei d’Escola Bressol Municipal, al ser actualment gestionat 
aquest Servei de manera externalitzada, 
 
 
Davant les consideracions precedents, i d'acord amb l’Organisme de Gestió Tributària de 
la Diputació de Barcelona, es creu procedent revocar la delegació efectuada a la 
Diputació de Barcelona pel què fa a la Taxa per Servei d’Escola Bressol Municipal. 
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Atès que la revocació ha de ser aprovada pel mateix òrgan que va acordar la delegació. 
 
En virtut de l’exposat, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 

 
 
 

ACORDS 
 
 
 

PRIMER.- Revocar la delegació efectuada a la Diputació de Barcelona,  respecte a les 
funcions de gestió i recaptació voluntària de la Taxa per servei d’Escola Bressol 
municipal, per acord del Ple de data 28 de setembre de 2009. 
 
 
SEGON.- Aquest acord tindrà efectes a partir del curs 2011 - 2012 , inclòs. 
 
 
TERCER.- El present acord haurà de notificar-se a la Diputació de Barcelona, per al seu 
coneixement i efectes. 
 
 
QUART.- El present acord es publicarà al Butlletí Oficial de la Província, i en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya per a general coneixement, d'acord amb el previst a 
l'article 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
CINQUÈ.- Ratificar el present acord en la següent sessió plenària. 

            “”” 

2. És necessari procedir a la ratificació de l’acord abans esmentat. 

Es proposa al Ple de prendre el següent 

ACORD 

PRIMER: Ratificar l’acord pres per la Junta de Govern Local en data 13 de juliol 
de 2011 i que en la part explicativa del present acord s’ha transcrit de forma 
íntegra. 

SEGON: Donar trasllat del present acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona. 

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

            “”” 

Alcalde: És a dir, la Diputació de Barcelona té la potestat o té la delegació feta expressa 
per part del Ple de recaptar tots els impostos del municipi com que la concessió que es va 
donar a l’Escola Bressol implicava també el fet de poder fer el cobrament directa és obvi 
que cal prendre un acord explícit per treure la delegació de la Diputació i així la 
concessionària pugui cobrar tal com està fent. Tan sols és ratificar aquest acord. 

Portaveu del Grup Municipal del PSC: Nosaltres ens abstenim. 
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Alcalde: Molt bé, doncs queda aprovat per cinc a favor del Grup Municipal de CiU i 
quatre abstencions del Grup Municipal del PSC. 

Passaríem en el següent punt que és 

 

6. APROVACIÓ DEFINITIVA, SI ESCAU, COMPTE GENERAL 2009 

“”” 

1. En data 5 d’octubre de 2011 es va reunir la Comissió Especial de Comptes, tràmit 
necessari per a l’aprovació del compte general de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac relatiu 
a l’exercici 2009. L’esmentada comissió va ser convocada i constituïda legalment i en la 
seva reunió va ser informat l’expedient del Compte General. 
 
2. En base allò que disposa l’article 212 del text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, es va publicar mitjançant edicte al BOP de Barcelona de data 6 
d’octubre 2011 i en el tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies 
més vuit dies hàbils a fi de que durant aquest període de temps, es poguessin presentar 
per escrit les reclamacions, les esmenes i les observacions que es cregueren oportunes, 
que haurien d’haver estat resoltes per la mateixa Comissió Especial de Comptes. 
 
3. Durant aquest període d’exposició al públic no s’han presentat al·legacions al compte 
general 2009 i per tant s’ha d’entendre definitivament aprovat l’expedient del compte 
general 2009 de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac per la Comissió Especial de Comptes. 
 
4. 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 definitivament el Compte General de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac 
relatiu a l’exercici 2009. 
 
SEGON: Donar trasllat del present acord al Departament de Tresoreria-Intervenció i a 
totes aquelles administracions superiors que tinguin control financer sobre els comptes 
municipals. 
 
TERCER: Publicar el present acord al BOP de Barcelona per a general coneixement. 
 
No obstant el Ple amb el seu superior criteri decidirà allò que cregui més convenient. 
           “”” 
 
Alcalde: Volen fer 2009, 2010 junts? 

Portaveu del Grup Municipal del PSC: Si 

Alcalde:  I el següent punt seria 

 

7. APROVACIÓ DEFINITIVA, SI ESCAU, COMPTE GENERAL 2010 

“”” 

1. En data 5 d’octubre de 2011 es va reunir la Comissió Especial de Comptes, tràmit 
necessari per a l’aprovació del compte general de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac relatiu 
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a l’exercici 2010. L’esmentada comissió va ser convocada i constituïda legalment i en la 
seva reunió va ser informat l’expedient del Compte General. 
 
2. En base allò que disposa l’article 212 del text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, es va publicar mitjançant edicte al BOP de Barcelona de data 6 
d’octubre 2011 i en el tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies 
més vuit dies hàbils a fi de que durant aquest període de temps, es poguessin presentar 
per escrit les reclamacions, les esmenes i les observacions que es cregueren oportunes, 
que haurien d’haver estat resoltes per la mateixa Comissió Especial de Comptes. 
 
3. Durant aquest període d’exposició al públic no s’han presentat al·legacions al compte 
general 2010 i per tant s’ha d’entendre definitivament aprovat l’expedient del compte 
general 2010 de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac per la Comissió Especial de Comptes. 
 
4. 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 definitivament el Compte General de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac 
relatiu a l’exercici 2010. 
 
SEGON: Donar trasllat del present acord al Departament de Tresoreria-Intervenció i a 
totes aquelles administracions superiors que tinguin control financer sobre els comptes 
municipals. 
 
TERCER: Publicar el present acord al BOP de Barcelona per a general coneixement. 
 
No obstant el Ple amb el seu superior criteri decidirà allò que cregui més convenient. 
           “”” 

Alcalde: Com que no s’ha presentat cap al·legació en el temps previst en principi 
s’aproven tal com estan, es porten a aprovació tal com estan perquè no hi ha hagut 
esmenes i tal sols és l’aprovació de la comptabilitat tal com queda reflectida, una cosa és 
el compte general que ja es va fer si no recordo malament el mes de juliol, la liquidació, 
perdó i en aquí el que es porta a aprovació són els assentaments i factures. Té la 
paraula. 

Portaveu del Grup Municipal del PSC: Si, jo permeti’m fer, perquè és un tema 
important, és un tema important i en els moments en que estem és important i permeti’m 
fer algunes reflexions. No amb l’ànim de dilatar però perquè el següent tema se’l mereix. 
Què pensem dels comptes 2009, 2010 ja en el Ple de juliol ja van fer una exposició força 
acurada, crec?, del que pensàvem de la liquidació del Pressupost, després de tota la 
informació que llavors hem tingut accés, doncs, als balanços, els compte, etc, vull indicar 
algunes xifres perquè siguem conscients del que estem parlant. 

Només recordar que el romanent de tresoreria ha passat en el 2009 de menys 170.000 
euros a menys 430.000 euros, és a dir, s’ha multiplicat l’exercici a un factor de 2,5. En el 
2009 quan tenim informació comptable de l’exercici 2009 l’informe de l’interventor és en 
data 10 d’abril de 2009 no es fes cap liquidació del pressupost i que no es comencessin a 
aplicar les mesures correctores perquè la situació no anés a més. Això seria inconcebible 
si fóssim en una empresa ara mateix. 

Aquí, doncs, per contra es va decidir tirar pel dret, no liquidar i continuar el mateix ritme 
de despesa, hi ha hagut una falta de planejament i això ens toca dir-ho. 
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Arribem al 2010 i el mateix, i encara pitjor perquè hi ha eleccions llavors no convé que 
aflori un romanent de tresoreria negatiu. 

Deute viu de Caldes, és a dir, amb entitats de crèdit 1.500 euros per habitant, indicadors 
de l’informe que hi ha de comptes. Sabem quin és el rànquing? que ara mateix estem 
parlant des del Maresme? Després de Santa Susanna amb uns 3.000 euros per habitant 
som els segons, els tercers estan a uns 1.100 i la mitjana del Maresme són 670 euros per 
habitant, no està malament!! reduir això implica molt de rigor, planejament, sobretot 
planejament i disciplina en la gestió econòmica i financera de l’Ajuntament. 

La situació està controlada? doncs de moment des dels indicis que tenim dubtem 
moltíssim, no veiem cap Pla damunt de la taula i si que els hi agrairíem, si us plau, que 
presentin un Pla, un Pla de sanejament, som conscients que ja l’han demanat, el mes de 
juliol però arriba un any tard. Només vàries dades segons l’informe el període mitjà de 
pagament ha passat de 93 dies en el 2009 a 160 dies en el 2010 no vull saber si 
extrapolem el 2011 quin serà. 

Obligacions, creditors a llarg i a curt termini hem passat de 2,6 milions d’euros a l’any 
2008 a 5,5 al 2009 i el 6,1 al 2010, és a dir, dels exercicis 2008 al 2010 l’exigible s’ha 
multiplicat per 2,3. 

Bé, això són els números però, i la realitat? Llavors aquí hi ha una cosa que si que 
permeti’m que els hi llegeixi molt breument un article concret de la Llei reguladora 
d’hisendes locals i un parell de fragments de l’ordre de Ministeri d’Hisenda sobre el que 
regula la comptabilitat local, l’Ordre 41/2004. 

L’article 209 de la Llei reguladora d’hisendes locals que ens trobem que “ESTADOS DE 
LAS CUENTAS ANUALES DE LAS ENTIDADES LOCALES” article 209 “ La cuenta 
general estará integrada por: la propia entidad, organismos autónomos y sociedades 
mercantiles” si anem al Reglament d’Hisenda, si anem al que seria a la regla 97 
“COMPTE GENERAL” es diu clarament, s’explicita clarament que hem d’introduir la 
Societat Mercantil. 

Llavors tot plegat aquí em porta reflexionar que nosaltres tenim una empresa pública, una 
societat mercantil formada per capital íntegrament de l’Ajuntament que es diu Caldes XXI, 
llavors aquí el que m’agradaria veure és que s’exposessin els comptes també perquè al 
final hem de fer una foto integral perquè sinó s’acaben produint vasos comunicants del 
consistori a l’Ajuntament i nosaltres no podem, com organisme, com a Ple, aprovar el que 
és la liquidació del conjunt del consistori i és un tema important, és un tema important tal 
com està la situació econòmica i financera de l’Ajuntament. 

Jo miri fa uns mesos parlàvem dels eslògans de les campanyes, no? que s’estimaven 
Caldes, jo no dubto que aquí tots els que estem presents ningú no se l’estimin perquè 
sinó no estaríem aquí, això no ho dubtem pas. Però, si us plau, fiqui una miqueta més de 
“carinyo” a la gestió econòmica i financera de l’ens municipal. Estem davant moments 
difícils on la gestió eficient és imprescindible i això requereix rigor i punt de mira a llarg 
termini, planificació. 

No tenim un pla de sanejament sobre la taula, s’hauria d’haver demanat el 2010 ja serà 
ara el 2011 i sospitem en certa manera perquè hi ha alguna amenaça del Ministeri que si 
no es donaven els comptes no es rebien els diners, per tant no hi ha planejament i no 
tenim encara el compte de tot el consistori, per tant tampoc veiem que hi hagi molt de 
rigor, per tant tot i que no estiguem en contra, doncs, de la gestió que s’ha fet des de la 
intervenció que no la dubtem pas, doncs, per aquests motius nosaltres fem el nostre vot 
en contra. 

Alcalde: Molt bé, suposo que li podrà contestar el tresorer de que els comptes es poden 
aprovar, aquí aprovem els de l’Ajuntament sense necessitat en principi de l’empresa 
pública i això és viable i és correcte fer-ho. 
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Jo entenc, doncs, que les xifres a debat les vulgui posar ara perquè no deuria tenir temps 
en el mes de juliol, però insisteixo, és igual, veu allò que diem que hi ha flexibilitat perquè 
això és un tema que ja es va debatre en el seu moment 

Però “bueno”, som un municipi turístic, en gran quantitat d’afluència donant molts i més 
serveis en alguns casos que altres municipis que tenen més població i més territori i per 
tant els paràmetres comparatius amb la resta del Maresme són una mica difícils 
d’assumir. 

Però per altra banda el romanent de tresoreria si s’hi fixa també la gran quantitat de deute 
provinent dels estaments supramunicipals, que no ens paguen, de l’enorme forat deixat 
per l’anterior govern de la Generalitat que a dia d’avui encara no s’ha pogut “solventar” i 
això ha provocat greus problemes de tresoreria que evidentment fa que els terminis de 
pagament siguin a llarg “plaç”. 

Per altra banda el Ministeri paga religiosament, però també ens descompte religiosament 
allò que no hauria d’haver descomptat mai que són els errors del propi Ministeri del 2008 i 
2009 que estem pagant i sense anar més lluny a l’exercici 2012 el Ministeri entre la 
rebaixa prevista de les seves aportacions més el descompte del 2009 que tots els 
Ajuntaments ja han gastat, doncs, ben bé ens en anem als 120.000 euros menys 
d’ingressos, sense comptar també el que ha provocat la morositat, més d’un 23 % de 
morositat, això també surt en els comptes de part dels usuaris, això fa greus tensions de 
tresoreria que són els que són més difícils de suportar. 

Per altra banda la caiguda dels ingressos és indubtable i això suposo que qualsevol dels 
presents n’és més que conscient i a partir d’aquí el que cal és fer evidentment un 
pressupost ajustat que és el que estem treballant. 

Avui aprovarem les ordenances que és la previsió d’ingressos i el proper Ple s’acabarà 
aprovant un pressupost que serà ajustat i estem segurs que si volen fer alguna aportació 
benvinguda serà. 

Portaveu del Grup Municipal del PSC: Bé, per part nostra tot el que sigui contribuir al 
bé de l’Ajuntament i per tant del municipi evidentment que nosaltres farem aportacions. 

Respecte als comentaris, llavors com s’aproven? Com s’aproven tots els ens del 
consistori? Perquè estem ja cap a finals d’any, si un cas, si és així, doncs, ara és una 
pregunta, eh?. 

Després més serveis, “bueno”, si, però clar també és veritat que la capacitat de generar 
flux, ingressos a Caldes no és la dels altres municipis, a vegades quan es mira 
l’endeutament s’ha de mirar en funció de la capacitat que té un municipi, un Santa 
Susanna, per exemple té ingressos de turisme, aquí no tenim molts, per tant la capacitat 
que té Caldes per generar ingressos és menor a molts municipis, no hi ha molt de marge, 
eh! 

Cobrament dubtós. Es comenta, no, “bueno” és que com que no ens han pagat, val, però 
això està inclòs dins el romanent... 

Alcalde: dins del dubtós, una cosa seria el dubtós i l’altra la morositat  

Portaveu del Grup Municipal del PSC: exacte el dubtós, el dubtós està dins el 
romanent 

Alcalde: aquest no li discuteixo, li discutim la morositat. 

Portaveu del Grup Municipal del PSC: i la morositat, tots dos 

Alcalde: no és el cobrament dubtós 

Portaveu del Grup Municipal del PSC: però això ja li dic que no és... o sigui al final 
nosaltres això està dins de la derogació del romanent de caixa, negatiu, es fa una 
simulació, és a dir, nosaltres si el dia 1 de gener cobréssim tot el que ens toca i creiem 
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que podem cobrar i haguéssim de pagar el que ens toca com estaria la nostra caixa? 
Negativa. 

Però com que es va cobrant a un ritme i es va pagant a un altre, doncs, això van fent 
gestions, no dubtem que hi hagi tencions a la tresoreria però per això precisament, per 
això precisament donada la situació com està actual és quan exigim rigor, si estem al 
2009 doncs acabar el termini es presenten els comptes i si són negatius es prenen les 
mesures correctores que toquin i s’evita, doncs, que no passem de menys 170.000 euros, 
2009 a menys quatre-cents i pico mil 2010 i així successivament per això estan aquests 
mecanismes que preveu la llei. 

Si no dubtem, vull dir, que totes les situacions econòmiques dels ajuntaments són difícils, 
però clar també hi ha un tema de gestió i hi ha un tema també de rigor i això ajuda a 
controlar la situació, això és una mica la crítica que nosaltres hem vist. 

Alcalde: Li passo la paraula al tresorer 

Tresorer: A veiam hi ha una cosa que acaba de dir que no puc estar d’acord 
tècnicament, si el 2010 haguéssim cobrat tot el que ens deuen hi haguéssim pagat tot el 
que deu l’Ajuntament estaríem amb un superàvit de 200.000 euros. M’ha semblat sentir 
que deia que hi hauria una diferència negativa, seria positiva, és a dir en aquests 
moments en el tancament el romanent de tresoreria del 2010 hi ha drets pendents de 
cobrament per 2.350.000 euros i obligacions pendents de pagament per 2.100.000 
d’euros. 

Això és el romanent de  

Portaveu del Grup Municipal del PSC:   està mirant el finançament afectat? 

Tresorer: No, “bueno”, jo dic  

Portaveu del Grup Municipal del PSC: No, no, és que s’ha de mirar tota l’amplitud, clar 
és que no m’està donant el finançament afectat. 

Tresorer: No, no. 

Portaveu del Grup Municipal del PSC: També? 

Tresorer: I tant i tant 

Portaveu del Grup Municipal del PSC: Sí, i aquests menys 400 que té a sota? 

Tresorer: Aquests 1.400 que tinc a sota? 

Portaveu del Grup Municipal del PSC: quatre-cents mil 

Tresorer: Bueno, clar, evidentment és l’afectat. 

Portaveu del Grup Municipal del PSC: evidentment, clar és que l’afectat són les 
obligacions per això la llei preveu que hi hagi el finançament afectat 

Tresorer: Si, si 

Portaveu del Grup Municipal del PSC: Perquè clar, és que sinó vostès al moment que 
reben ingressos per subvencions, doncs, ja són uns compromisos, en el 2009 es van 
rebre ingressos no es van executar... 

Tresorer: Compromisos que ja estan reconeguts... 

Portaveu del Grup Municipal del PSC: i després a l’any següent els va executar i 
llavors els canvia de signe com és normal. Però, clar s’ha de tenir tota l’amplitud. Això si 
estiguéssim parlant d’una empresa estem parlant del balanç, doncs el que seria els 
ingressos per cobrar o els ingressos anticipats, que es tenen obligacions però que estem 
parlant d’un Ajuntament, per tant si mirem l’amplitud és aquesta, és a dir, el que estem 
dient aquí, escolti’m hi ha aquesta situació, som conscients de la nostra situació 
econòmica, hi ha una part de gestió, nosaltres creiem que han sigut erronis i a partir de ja 
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el que els hi estem dient és, que, si us plau, que apliquin mesures correctores perquè la 
cosa no vagi a més. 

Tresorer: estem d’acord, el que passa és que ens podríem allargar molt perquè també si 
ens hem de mirar amb el romanent afectat, també podem mirar amb el líquid que hi ha a 
tresoreria en el tancament, és a dir, que, tot suma, el que està molt clar és que els 
resultats són negatius, que ja s’ha engegat un pla per buscar solucions en aquesta 
situació però que hi ha una realitat, una realitat de que l’Ajuntament de Caldes en aquest 
moment té imports importants pendents de cobrar i que d’alguna manera això alleugeria 
el que és la tresoreria. 

Perquè en definitiva l’execució del pressupost, estem parlant de romanent de tresoreria, 
l’execució del pressupost, em sembla que tinc les dades aquí, està molt equilibrat, amb 
els drets que es reconeixen, amb les obligacions que es reconeixen de despesa. 

Portaveu del Grup Municipal del PSC: Evidentment 

Tresorer: però, l’execució del pressupost en l’exercici que parlem és molt equilibrat, és a 
dir, no s’està gastant més del que s’està cobrant, el que passa és que hi ha un deute 
endarrere i doncs hi ha uns problemes de tresoreria provocats per aquest endarreriment 
de la Generalitat, Diputació que segur estan passant amb els problemes que estem 
passant la majoria de municipis. 

Portaveu del Grup Municipal del PSC:   però hi ha una falta per generar “cash flow” per 
pagar deute. 

Tresorer: evidentment, evidentment però aquest “cash flow” provocat perquè que no 
rebem les corresponents subvencions. 

Alcalde: Bé, ens hi podríem allargar però si que una de les mesures, una de les mesures 
preses per aquest govern ha sigut regularitzar les concessions administratives que 
estaven tan desfasades que ara afortunadament, doncs, ja podran veure després en el 
pressupost, per tant s’estan prenent mesures. 

Bé passaríem a l’aprovació, els votem per separat. M’imagino que en contra, quedarien 
aprovats els dos per cinc vots a favor del Grup Municipal de CiU i quatre en contra del 
Grup Municipal del PSC. 

Passarem al següent punt de l’ordre del dia que seria  

 

8. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, ORDENANCES FISCALS 2012 

“”” 

1. És voluntat de l’Equip de Govern modificar les Ordenances Fiscals 

que regiran durant l’exercici 2012 

2. El procés de modificació de les Ordenances Fiscals està recollit en 

els articles 15 a 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març 

pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 

Hisendes Locals 

3. Vist l’informe de Secretaria Intervenció de data 28 de novembre de 

2011 

4. A l’empara d’allò que disposa 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. 
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Es proposa al Ple de la Corporació que prengui el següent 

 

ACORD 

 

PRIMER: Aprovar inicialment la modificació de les Ordenances Fiscals que 

hauran de regir durant l’exercici 2012 i que són les següents: 

 Ordenança Fiscal núm. 1 Impost sobre Béns Immobles 

En aquest moment el tipus està al 0,97 i passa al 1,04. 

 Ordenança Fiscal núm. 2. Impost sobre Activitats Econòmiques 

Es modifiquen les categories fiscals de les vies públiques: pel que fa al 
coeficient aplicable en la 1ª categoria passa del 3,53 al 3,70. 

Pel que fa al coeficient aplicable 2ª categoria passa del 2,58 al 2,70. 

 Ordenança Fiscal núm. 8. Taxa per l’obertura de sondatges o rases 
en terrenys d’ús públic i qualsevol remoguda en la via pública del 
paviment o de les voreres 

Es modifica la quota tributària en el següent sentit: 

 

CONCESSIÓ DE LA LLICÈNCIA D’OBRA EN LA VIA PÚBLICA euros euros

Número 1

Per cada llicència per a l’obertura de cales o rases per reparar avaries, per a noves preses, etc

Per metre quadrat o fracció i dia 1,59 1,65

Número 2

Per cada llicència per construir o reparar voreres que han deteriorat els particulars o per a l’obertura 

de cales o rases per a la reparació d’avaries, noves preses, etc.,

Per metre lineal o fracció i dia ........................................................................ 1,59 1,65

I. AIXECAMENT I RECONSTRUCCIÓ

1.      Vorera:

-    Per cada m2 o fracció aixecat o reconstruït .......................................... 1,59 1,65

2.      Vorada:

-         Per cada metre lineal  o fracció ........................................................... 1,34 1,40

Per cada metre quadrat o fraccció -....................................................... ... 1,59 1,65

3.      Calçada:

-         Per cada m2 o fracció......................................................................... 1,07 1,10

II. CONSTRUCCIONS

1.      Vorera:

Per cada m2 o fracció ............................................................................

2.      Vorada: 1,59 1,65

-         Per cada metre lineal o fracció...........................................................

-         Per cada m2 o fracció......................................................................... 1,34 1,40

III. MOVIMENT DE TERRES 1,59 1,65

Per cada metre cúbic...................................................................................

IV. VARIS 1,07 1,10

Depreciació o deteriorament de la via pública.

Per cada m2 o fracció de paviment ............................................................ 1,59 1,65

V.-TAXA MÍNIMA PER LLICÈNCIA 36,93 38,00
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La taxa mínima per a llicència passa de 36,93€ a 38,00€ 

 Ordenança Fiscal núm. 9. Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús 
públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, 
puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues 

Es modifica la Quota Tributària en el següent sentit: 

EPÍGRAF euros euros

Tarifa primera. Ocupació de la via pública amb mercaderies

1.      Ocupació o reserva especial de la via pública o terrenys d’ús públic que facin els

industrials amb materials o productes de la indústria o comerç a què dediquen la seva activitat,

inclosos els vagons o vagonetes metàl·liques anomenats “containers”, al semestre per m2 o

fracció ............ 3,46 3,55

2.      Ocupació o reserva especial i transitòria de la via pública, per mes i metre

quadrat............................................................................................................ 3,46 3,55

Tarifa segona. Ocupació amb materials de construcció

1.      Ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic amb runes, materials de construcció,

vagons per a la seva recollida o dipòsit i altres aprofitaments anàlegs:

-    Per metre quadrat o fracció, al mes............................................................... 3,46 3,55

Tarifa tercera. Tanques, puntals, estintols, bastides, etc.

1.      Ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic amb tanques, caixes de

tancaments, siguin o no per a obres i altres instal lacions anàlogues:

-    Per metre quadrat o fracció, al mes:............................................................... 3,46 3,55

-     

2.      Ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic amb puntals, estintols, bastides i altres 

elements anàlegs:

-    Per per cada metre quadrat i mes ................................................................ 3,46 3,55

 

Mínim per epígraf 36,93 38,00

 
A l’article 6 Quota Tributària caldrà afegir a la part final el següent epígraf: 
 
“Totes les tarifes quant s’apliquin per setmanes serà d’aplicació al 50% dels preus aprovats”. 
 

 Ordenança Fiscal núm. 10. Taxa per les entrades de vehicles a 
través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcaments, 
càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena 

 

Es modifica la Quota Tributària en el següent sentit: 

 

  Quantitat anual Quantitat anual 

Tarifa primera euros euros 

Entrada de vehicles a edificis o cotxeres particulars o aparcaments 
individuals de propietat dins d'un aparcament general i els que estan situats 
en zones o carrers particulars que formin part de comunitats de propietaris, 
que prohibeixen l'aparcament de vehicles que no siguin propietat d'algun 
membre de la comunitat. 

 

1) Entrada de vehicles a edificis o cotxeres particulars.    

 Per cada metre lineal o fracció....................................... 9,94 11,00 

  Quantitat anual Quantitat anual 

Tarifa segona  Euros Euros 
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2) Entrada a garatges públics o establiments industrials, comercials o 
professionals. 

    

Per cada metre lineal o fracció ...................................... 9,94 11,00 

  Quantitat anual Quantitat anual 

Tarifa tercera  Euros Euros 

3)  Entrada a locals comercials per càrrega o descàrrega     

Per cada metre líneal p fracció .......................................... 9,94 11,00 

  Quantitat anual Quantitat anual 

Tarifa quarta Euros Euros 

4) Reserva d'espais en les vies i terrenys d'ús públic per a càrrega i descàrrega.     

Per cada 5 metre líneals o fracció ............................................ 60,00 65,00 

      

 Tarifa cinquena   Euros  Euros  

Reserva d’espais exclusius per persones amb disminucions de mobilitat        

Per cada 5 metres lineals o fracció/anual  60,00 65,00 

 

  

Tarifa sisena   

 Reserva d’espai exclusius per vehicles que disposin de llicència de Taxi     

Per cada 5 metres lineals o fracció/anual 60,00 65,00 

 Tarifa setena  Euros  Euros  

6) Placa 15,00 15,00 

 

 Ordenança Fiscal núm. 11. Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic 
amb taules i cadires amb finalitat lucrativa 

Es preveu modificar la Quota Tributària en el següent sentit: 

 
                            EUROS       
EUROS 
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a)      Ocupació mitjançant taules i cadires:

Zona primera

( compresa entre la via fèrria i la platja) 

.Per cada m2 de superficie ocupada

.Quota trimestral o fracció,.......................... 33,35 35,00

.Quota anual.................................................... 41,69 43,00

Zona segona

( resta del terme municipal)

.Per cada m2 de superficie ocupada

.Quota trimestral o fracció,............................. 26,20 27,00

.Quota anual.................................................... 32,75 34,00

Per la utilització de tendals, veles o marquesines fixades a la via

pública

Zona primera

( compresa entre la via fèrria i la platja) 

.Per cada m2 de superficie ocupada

.Quota trimestral o fracció,.......................... 16,67 18,00

.Quota anual.................................................... 20,85 22,00

Zona segona

( resta del terme municipal)

.Per cada m2 de superficie ocupada

.Quota trimestral o fracció,............................. 13,10 14,00

.Quota anual.................................................... 16,38 17,00

 
 

 Ordenança Fiscal núm.12. Taxa per la instal·lació de quioscos en la via 

pública 

Es modifica la quota tributària en el següent sentit 

EPÍGRAF euros euros

CLASSE D’INSTAL·LACIÓ

a)      Quioscos dedicats a la venda de begudes alcohòliques, cafès, refrescos, etc.: Per 

m2 o fracció i  mes .................................. 52,69 54,00

b)      Quioscos dedicats a la venda de premsa, llibres, expenedoria de tabac, loteria,

llaminadures, etc. Per m2 o frac. i mes....... 49,72 51,00

c)      Quioscos de massa fregida.. Per  m2  o fracció i mes............... 52,69 54,00

d)      Altres quioscs que el pel seu caràcter siguin d'interés social o públic pel

municipi, activitats infantils, etc; per m2 o fracció i mes 24,84 25,50

e) Altres 46,82 48,00
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 Ordenança Fiscal núm. 13. Taxa per parades, barraques, casetes 
de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i 
indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic 

Es modifica la quota tributària en el següent sentit 

 
Tarifa primera.  

Epígraf Euros Euros 

1. Llicències per a ocupacions de terrenys amb casetes d’entitats 
públiques, societats, casinos, penyes, tertúlies, etc., per m2 o fracció   

 
      1,68 

 
      1,70 

 
Tarifa segona. Mercats Setmanal 

 Euros Euros 

1. Llicències per a ocupacions de terrenys amb parades pròpies del 
mercat setmanal Per cada metre lineal o fracció 

  

Quota anual  
Quota trimestral 

      55.17 
      24.00 

      57,00 
      25,00 

 
Tarifa tercera.  Altres instal·lacions 

 Euros Euros 

1. Les llicències per l’ocupació de la via pública, amb parades de venda, 
jocs, exposicions, o qualsevol altra activitat   

  

   Per cada metre quadrat o fracció i dia     ........................      1,68      1,70 

Tarifa quarta. Rodatge cinematogràfic 

 Euros Euros 

1. Per l’ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic per al rodatge de 
pel·lícules i similars . 

      Al dia, per m2 o fracció   .................................. 
 

 
 
    1,68       

 
 
    1,70       

Tarifa cinquena. Activitats que suposen un interés especial per a la 
població   

 

     

1.-Per l’ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic per a activitats 
especials   

 

per a la població Per dia. ..............    31.54    33,00 

   

Mínim per aquest epígraf..................................             90.59           
93,00 

 

 Ordenança Fiscal núm. 14. Taxa dels Banys Termals 

Aquesta ordenança, degut a les seves característiques passa a ser preu 
públic, quedant derogada la present ordenança fiscal núm. 14. Els preus 
incorporats són a proposta del concessionari i mantenen pel 2012 els 
preus del 2011. 

 Ordenança Fiscal núm. 15. Taxa per l’Estacionament de vehicles de 
tracció mecànica en les vies públiques municipals 

En aquesta Ordenança Fiscal en l’article 6 Quota Tributària epígraf 2 per 
als supòsits d’estacionament de vehicles de durada limitada, pel que fa a 
l’estacionament d’un vehicle per una hora; s’estableixen dos sectors un de 
la platja fins a la carretera Nacional II, respon al cost que passa de 1,20€ a 
1,50€ i la resta de poble que queda a 1,80 €. 



AJUNTAMENT DE CALDES D’ESTRAC                                                            PLE  5 –- 7 de novembre de 2011 19 

 

També en l’epígraf 3 de l’article 6 Quota tributària la Tarifa 1ª passa de 
60,00 € per vehicle a 80,00 €. 

La Tarifa 2ª passa de 120,00 € a 160,00 €. 

 Ordenança fiscal núm. 16. Taxa per la prestació dels serveis 
d’intervenció integral de l’administració municipal en les activitats i 
instal·lacions 

L’article quota tributària es modifica en el següent sentit: 

 

81,95 84,00

122,91 126,00

819,42 835,00

696,46 710,00

491,62 500,00

245,80 250,00

204,86 210,00

204,86 210,00

204,86 210,00

10.  Procediment de revisió de la llicència municipal ambiental tipus A 327,74 335,00

11.  Procediment de revisió de la llicència municipal ambiental tipus B 294,97 300,00

12.  Procediment de revisió del permís municipal ambiental 196,63 200,00

286,76 295,00

573,57 585,00

15.  Procediment de control periòdic de les activitats de l'Annex II.2 de la LIIA o norma que el modifiqui

449,59 460,00

16.  Procediment de control periòdic de les activitats de l'Annex III de la LIIA o norma que el modifiqui 245,23 250,00

122,61 125,00

7.      Procediment de comunicació prèvia de les activitats i instal·lacions innòcues

8.      Procediment corresponent a llicència d’obertura d'establiments regulada al ROAS, per a les activitats

innòcues  que portin aparellada la realització d'obres que requereixin la presentació d'un projecte tècnic

9.      Procediment corresponent a llicència municipal específica, regulada per normativa de caràcter

sectorial, per a activitats innòcues

13.  Procediment de control inicial de les activitats incloses als Annexos II.2 i III de la LIIA o norma que

els modifiqui

14.  Procediment de control periòdic de les activitats de l'Annex II.1 de la LIIA o norma que el modifiqui

17.  Procediment de modificació, derivat de canvis no substancials de les activitats i instal·lacions

1.      Procediment de Certificació de compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic

2.      Procediment de consulta prèvia potestativa (llicències ambientals tipus A i B)

3.      Procediment de llicència municipal ambiental tipus A, corresponent a les activitats incloses a l'Annex

II.1 de la LIIA o norma que modifiqui dit annex

4.      Procediment de llicència municipal ambiental tipus B, corresponent a les activitats incloses a l'Annex

II.2 de la LIIA o norma que modifiqui dit annex, i aquelles activitats no incloses en cap annex que tinguin

incidència ambiental (activitats classificades) .............................

5.      Procediment de permís municipal ambiental, corresponent a les activitats incloses a l'Annex III de la

LIIA o norma que modifiqui dit annex, llevat de les activitats d'argentament de miralls i clínica veterinària

6.      Procediment de comunicació prèvia de les activitats d'argentament de miralls i clínica veterinària

 

 Ordenança Fiscal núm.17. Taxa pel subministrament d’aigua 

La Quota Tributària d’aquesta Ordenança Fiscal passa de 181,19€ a 
190,00€. 

 

 Euros Euros 

Tarifa primera. Subministrament d’aigua   
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S’aplicarà l’autoritzada per la Comissió de Preus de la Generalitat 
per cada any 

  

 Euros Euros 

Tarifa segona. Connexions i d’altres   

Drets d’escomesa d’aigua......... 181,19 190,00 

(Connexió a la xarxa de subministrament d’aigua potable)...   

 

 Ordenança Fiscal núm.18. Taxa per expedició de documents administratius 

S’apuja l’IPC amb arrodoniments. 

 

  euros euros 

Epígraf 1. Documents expedits o extesos per les Oficines Municipals     

1.      Per cada document que s’expedeixi en FOTOCOPIA:     

      Per cada foli o DIN-A4 ................................................................ 0,10 0,10 

      Per cada foli o DIN-A3 ................................................................ 0,20 0,20 

Epígraf 2. Documents relatius a serveis d’urbanisme     

1.      Per cada certificació que s’expedeixi de serveis urbanístics sol.licitada a 
instància de part .................................................................................. 

83,60 86,00 

2.      Per cada informe que s’expedeixi sobre característiques de terrenys o 
consulta per a edificació a instància de part   ...................... 

83,60 86,00 

3.      Per cada certificació de l’Arquitecte o Enginyer Municipal, en valoració de 
danys per incendis i d’altres peritatges sobre edificis  ....... 

83,37 86,00 

4.      Obtenció de cédules urbanística ........................................................ 83,37 86,00 

5.      Plaques de senyalització d’obres 12,74 13,00 

      

Epígraf 3. Fotocòpies Biblioteca Can Milans     

2.      Per cada fotocopia 1,00 1,00 

      

Epígraf 4. Certificacions     

1. Certificats d’empadronament 3,14 3,25 

 Epígraf 5. Processos de selecció     

1. Presentació de sol·licituds als processos de selecció de personal mitjançant 
concurs, oposició, o concurs-oposició 

30,00 65,00 

      

Epígraf 6. Informes tècnics accidents de trànsit     

1. Emissió d'informes tècnics per accidents de trànsit sense fotgrafia 30,00 30,00 

2. Emissió d'informes tècnics per accidents de trànsit amb fotografia: increment 
per cada fotografia respecte la taxa establerta en el punt 1 d'aquest epígraf 

5,00 5,00 

   

Epígraf 7. Compulses     

1. Per cada compulsa 2,00 5,00 

   

 Ordenança Fiscal núm. 19. Taxa per llicències urbanístiques 

L’article 6 Quota Tributària queda de la següent manera: 
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a) De 1,93% passa a 1,97% amb un mínim de 60,00€ 

b) De 0,08% passa a 0,09% amb un mínim de 60,00€ 

c) De 0,09% passa a 0,10% amb un mínim de 60,00€ 

d) De 7,70€ per m2 de cartell passa a 8,00€ amb un mínim de 55,00€ 

e) Pròrrogues concedides; el 50% de la taxa de la llicència inicial. 

 Ordenança Fiscal núm. 20. Taxa pels serveis de Mercat Municipal 

L’article 6 quota tributària. Es modifica de la següent manera: 

 
A) T A R I F E S:         

Entitat.          Activitat 

Superfície 
 

M2 

Cànon anual 
 
€ 

Cànon anual 
 
€ 

P.1.-M1      Peixateria 21’50 3.905.-- 4.030,00 

P.2.-M2      Pesca salada 22’60 3.465.-- 3.575,00 

P.3.-M3      Fruites i verdures 25’45 3.525.-- 3.640,00 

P.4.-M4      Fruites i verdures 22’70 3.145.-- 3.245,00 

P.5.-M5      Carnisseria - Aviram 19’10 2.925.-- 3.020,00 

P.6.-M6      Activitat indeterminada 15’95 2.355.-- 2.430,00 

P.7.-M7      Carnisseria-Aviram 16’50 2.440.-- 2.520,00 

 
Així mateix queda derogat el punt 6.1 degut a que les obres ja s’han acabat. 

 Ordenança Fiscal núm.22. Taxes per recollida, tractament i 
eliminació d’escombraries i altres residus urbans 

L’Article 6 Quota Tributària en l’apartat 2: per cada habitatge s’entén per habitatge el que 
es destina a domicili particular de caràcter familiar, passa de 147,03€ a 161,00€. 
L’article 12 apartat 2 s’aplicaran les següents tarifes: 

   Categoria dels carrers única 

Epígraf primer. Despatxos professionals    

Per cada  despatx professional 147,03 161,00 

   

Epígraf segon. Allotjaments    

A)Hotels fins a 3 estrellles,  motels i pensions, per cada habitació  

41,66 

 
45,50 

    

S’inclou també en aquest apartat A) aquells locals de convivència 
col.lectiva no familiar, residències, centres hospitalaris, col.legis i altres 
centres de naturalesa anàloga 

  

 

B) Hotels de 4 o més estrelles, per cada habitació  62,49 68,50 

     

Epígraf tercer. Establiments d’alimentació     

A) Cafes, botigues i comerços del ram de l’alimentació 

282,42 

 
310,00 

 Epígraf quart. Establiments de restauració    
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A) Restaurants, snak bars i cafeteries  468,65 515,00 

   

 Epígraf cinquè Altres locals industrials, mercantils o de serveis    

A) Comerços del ram no alimentari  147.03 
 

161,00 

Epígraf sisè.-   

A) Els locals tancats o sense activitat 147,03 161,00 

 

 Ordenança Fiscal núm.23. Taxa per la utilització de l’escut del municipi 

Article 6 Quota Tributària. 

a) Per la concessió de l’autorització de 27,40€ passa a 30,00€ 

b) A més per a la utilització de l’escut, cada any de 27,40€ passa a 30,00€ 

 Ordenança Fiscal núm. 24. Taxa per la llicència d’autotaxi 

Així mateix a l’article 2 Fet Imposable s’afegeix una lletra d) Exercici de l’Activitat en el 

Municipi. 

L’article 6 Quota Tributària queda de la següent forma: 

 Euros Euros 

Epígraf 1. Concessió i expedició de llicències   

Expedició de llicència municipal per a la prestació dels serveis d’autotaxi, 
per una sola vegada i vehicle 

1144,16 1.185,00 

Epígraf 2. Autorització per a la transmissió de llicències   

Expedició d’autorització o permís per a la transmissió de llicència 
d’autotaxi, per cada autorització i vehicle 

762,37 790,00 

Epígraf 3. Substitució de vehicles   

Expedició d’autorització o permís per a substitució de vehicle afecte a la 
llicència d’autotaxi, per cada autorització i vehicle 

152,49 160,00 

 
També s’afegeix un Epígraf 4 “Exercici de l’Activitat al Municipi de Caldes d’Estrac, Quota 
anual 160,00€. 
 

 Ordenança Fiscal núm. 25. Taxa per retirada de vehicles 
abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via 
pública 

S’ha d’afegir a l’article 2 Fet imposable una lletra d) “immobilització de vehicles per ordre 

judicial”. 

Article 4 Quota Tributària. Es modifica de la següent forma: 

 

Per retirada i transport de cada vehicle 
___________________________________________ 
                                                                          Euros 

Per dipòsit i custòdia 
del vehicle 

Per dipòsit i 
custòdia del vehicle 

Tarifa 
horària 
Euros 

Tarifa 
horària 
Euros 

Tarifa 
diària 
Euros 

Tarifa 
diària 
Euros 

1. Motocicletes, ciclomotors, vehicles     
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 de tres rodes i altres vehicles de  
  característiques anàlogues .......................  178,00 

 
0,88 

 
1,50 

 
8,68 

 
12,00 

2. Automòbils de turisme, camions i  
Similars ..................................................   178,00 

 
0,88 

 
1,50 

 
8,68 

 
12,00 

 Ordenança Fiscal núm. 26. Taxa per la prestació del servei d’Escola Bressol 

Aquesta Ordenança pateix un fort augment, l’article 6 Quota Tributària. 
 
A) PERIODE DE GENER A JULIOL  
 

1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següent: 
 

 Euros/mes Euros/mes 

Tarifa 1. Dies feiners (de dilluns a divendres)   

SERVEI BÀSIC 
- Matí de 7,30 a 12 h. i tarda de 15 a 18 h. . 

       141.37        167,00 

 
Durant el període de gener a juliol no s’aplicaran bonificacions  
 
B) PERIODE DE SETEMBRE A DESEMBRE  
 

 Euros/mes Euros/mes 

Tarifa 1. Dies feiners (de dilluns a divendres)   

SERVEI BÀSIC (1 a 3 anys) 
- Matí de 7,30 a 12 h. i tarda de 15 a 18 h. 
SERVEI NADONS  (0 a 1 any) 
- Matí de 7,30 a 12 h. i tarda de 15 a 18 h. 
 

        146,32 
 
        200,00 
 
          

        167,00 
 
        230,00 
 
          

   

MATRICULA (inclou material escolar)  any .......................... 
- SERVEI BÀSIC (1 a 3 anys) 
- SERVEI NADONS  (0 a 1 any) 
-La  matrícula es farà efectiva en dos rebuts; el primer 50% al 
constituir la matrícula i el segon 50% , el mes de febrer següent 
corresponent a la primera mensualitat de l’inici del curs.     

      146,32 

      200,00 

      167,00 

      230,00 

 Ordenança fiscal núm. 27. Taxa per serveis especials de vigilància i 
altres motivats per espectacles públics i gran s transports 

Aquesta Ordenança s’apuja l’IPC amb arrodoniments, modificant-se l’article 6 Quota 
Tributària 
 
Punt núm. 2 tarifes 

 Euros Euros 

Epígraf 1. Serveis especials   

a) Per cada policia municipal, bomber, funcionari o treballador, per cada 
hora o fracció   ............................................................... 

b) Tarífa mínima per cada servei ....................................... 

 
38,08 
76,16 

 
40,00 
79,00 

c)   Per cada vehicle municipal per cada hora o fracció  76,16 79,00 

c) Per captura, dipòsit, vigilància, custodia i/o per alimentació d’animals 
de companyia dia/servei  

10,00 
 

10,00 
 

 Ordenança fiscal núm. 28. Taxa per prestació de serveis en 
cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis funeraris de 
caràcter local 

L’article 6 Quota Tributària. Es modifica en el següent sentit: 
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 Euros Euros 

Epígraf primer. 
Manteniment per la conservació i neteja dels nínxols anual 

 
20 

 
25 

Epígraf segon 
Manteniment de Panteons 
Capacitat:       2 unitats 
                       4 unitats 
                       6 unitats 

 
 
35 
70 
105 

 
 
40 
80 
120 

Epígraf tercer 
Lloguer nínxols 
Lloguer panteons 

 
75 
300 

 
85 
350 

 

 Ordenança fiscal núm. 29. Ordenança municipal reguladora de la 
publicitat a les instal·lacions municipals 

A l’article 4 de la present ordenança s’afegirà un quart guió que serà del 
següent tenor literal: 

- Per mida de 5x1 metres   450 € més IVA. 

 

 Ordenança fiscal núm. 30. Ordenança reguladora dels preus 
públics de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac 

Aquesta Ordenança es modifica en el sentit d’afegir als preus públics el que 
fins ara era la taxa dels Banys Termals que queda derogada com a tal, 
passen a formar part de l’Ordenança núm. 30 General Reguladora dels Preus 
Públics de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, com a tarifa núm. 9. 
 
 
BANYS TERMALS EDIFICI CARRER RIERA 
 

HIDROTERAPIA    

Bany Termal 6,40 € 7,00 € 

Bany de Bombolles 9,00 € 9,50 € 

Hidromassatge (per persona) 9,00 € 9,50 € 

Raig a pressió 10,50 € 11,00 € 

Raig lumbar 9,00 € 9,50 € 

Dutxa Ciclònica 10,20 € 10,20 € 

Sauna Finlandesa 10,20 € 10,50 € 

Inhalacions 8,50 € 9,00 € 

FANGOTERÀPIA     

Parafang      

  (una regió)………………....... 8,70 €     

  (aplicació suplementària)……4,80 €     

Parafina 8,70 € 9,10 € 

MASSATGES     

Massatge 20’ 20,00 € 21,00 € 

  Cervico-facial    

  Esquena    

  Cames    
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  Braços i espatlles    

  Peus    

  Reductor de l’abdomen    

Massatge 30’ 28 € 30,00 € 

  Esquena i cames per darrera     

  Derivació circulatòria a les cames     

Massatge 45’ 35 € 37,00 € 

  Esquena, espatlles, braços, abdomen cames i peus.     

Drenatge Limfàtic 45’ 39,50 € 41,50 € 

Reflexoteràpia podal 30 € 32,00 € 

Ayurvedic Champi (cervico-facial) 28 € 30,00 € 

FISIOTERÀPIA     

Movilitzacions i estiraments (30’) 28 € 30,00 € 

Tractament de fisioteràpia: electroterapia antiàlgica, movilitzacions i/o 
massatge 37 € 39,00 € 

Fisioteràpia aquàtica 20 € 21,00 € 

ELECTROTERÀPIA     

Micrones 10 € 10 € 

Ultrasò 10 € 10 € 

GRUPS     

Estimulació aquàtica per nadons 45 €/mes 50,00 €/mes 

Escola de columna 45 €/mes 50,00 €/mes 

Tai Chi Chuan 60 €/mes 60 €/mes 

Conciencia i equilibri corporal a través del moviment 60 €/mes 60 €/mes 

SERVEIS GENERALS     

Visita mèdica 60 € 60 € 

Roba lloguer:     

  Tovallola            3,00 €            3,00 € 

  Barnus            6,00 €            6,00 € 

Gorro 1,00 € 1,00 € 

Xancles 1,00 € 1,00 € 

      

Tots els preus inclouen l’IVA     

      

Abonaments de 10 sessions amb un 10% de descompte.     
 
SEGON: Publicar el present acord al BOPB per un termini de 30 dies per tal que les 

persones interessades puguin presentar les al·legacions que creguin oportunes, 

passat aquest termini sense que s’hagin produït al·legacions el present acord 

esdevindrà aprovat definitivament. 

 

TERCER: Donar trasllat del present acord al Departament de Tresoreria-Intervenció 

i al BOPB per la seva publicació. 

 

No obstant el Ple amb el seu superior criteri decidirà allò que cregui més oportú. 
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Alcalde: En tot cas em permetran que faci un resum de les que s’apugen, quin 
percentatge s’apugen i com que ja ho tenen al damunt de la taula si volen comentar algo 
en específic, doncs, ho comentaríem. 

L’ordenança fiscal número 1 de l’IBI passa del 0,97 a l’1,04 amb una puja del 7,22 per 
cent. 

L’ordenança número 2 hi ha una sèrie de variacions a les categories de carrers i passen 
del 3,53 al 3,70 la primera categoria i del 2,58 al 2,70 la segona amb una puja 
d’aproximadament un 4,81. 

L’ordenança número 3, 4, 5, 6 i 7 no es toquen, la número 8 té una sèrie de modificacions 
que aquesta varia l’IPC amb arrodoniments, la número 9 que és la d’ocupació de terrenys 
d’ús públic, mercaderies i materials de construcció, runes, tanques, puntals i estintols, 
bastides i altres instal·lacions puja l’IPC amb arrodoniments, afegint-s’hi un epígraf en la 
qual a tots els seus preus serà d’aplicació el 50% d’aquests preus aquells que s’ocupin 
per setmanes. 

Pel que fa a l’ordenança fiscal número 10 que és la dels guals puja una mitja d’un,9 i mig 
per cent, un 10 % no arriba o sigui estem parlant que un gual que paga 9,94 euros, 
passarà a pagar 11 euros per metre lineal. 

La número 11 d’ocupació de terrenys d’us públic de taules i cadires puja l’IPC amb 
arrodoniments. 

La número 12 per instal·lació de quioscos a la via pública també l’IPC amb 
arrodoniments. 

La número 13 parades, barraques, cases de vendes, espectacles, atraccions situades al 
terreny d’ús públic, indústries del carrer ambulants i rodatges cinematogràfics també l’IPC 
amb arrodoniments. 

La 14 els banys termals també puja, passa a ser preu públic i puja la proposta que ens 
passen cada any, que té que ser l’IPC. 

Secretari: està al final 

Alcalde: està al final. 

La número 15 l’estacionament de vehicles de tracció mecànica, és a dir, la zona blava 
aquesta és la que varia més passen les quotes la que fins ara es pagava la targeta de 60 
euros passa a 80 euros i la tarifa 1, és a dir, tots aquells que poden justificar ser veïns o 
tenir un negoci a Caldes i que no paguin impost de circulació, el que paga impost de 
circulació segueix sent gratuït i el que ve de fora i no compleix aquests requisits passa a 
160 euros anuals i el preu de l’hora passa del de la via del tren en a la zona marítima 
incloent l’aparcament de la Nacional II a 1,80 el preu horari i la resta del poble a 1,50. 

La taxa número 16 de prestació i serveis d’intervenció integral de l’administració passa a 
l’IPC amb arrodoniments. 

La 17 de subministrament d’aigua aquesta que és la de subministrament, que és un cop 
per a cada vivenda, passa a ser un 4,84, de 181,19 a 190 i aquesta sol pagar-se una 
vegada es doni d’alta l’aigua després no es torna a pagar. 

La número 18 d’expedició de documents administratius alguns pugen l’IPC amb 
arrodoniments havent-hi un canvi substancial a les compulses que passen de 2 a 5 euros 
per compulsa. 

La número 19 de llicències urbanístiques puja també un IPC amb arrodoniments. 

La número 20 del servei del mercat municipal l’IPC també amb arrodoniments. 
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La recollida d’escombraries i tractament i eliminació d’escombraries puja un 9,5 provocat 
sobre tot per la implantació de la matèria orgànica, de la recollida de matèria orgànica 
que s’ha d’implementar. 

La número 21 no es toca. 

La 23 l’autorització de l’escut municipal passa de 27,40 a 30 euros. 

La número 24 que és la llicència d’autotaxi també l’IPC amb arrodoniments afegint-s’hi un 
quart epígraf que és l’activitat en el municipi que fins ara, doncs per exercir l’activitat no 
es pagava res, doncs passa a ser de 160 euros anuals. 

La número 25 per retirada de vehicles abandonats o estacionats no es toca la retirada 
però si les tarifes horàries que s’apliquin passant a ser les mateixes que estan a 
l’ordenança número 15 d’estacionament de vehicles. 

La número 26 de l’escola bressol passa de ser de 146,32 a 167 i de 200 a 230 amb un 
increment d’un 13 i un 14% respectivament, assumint la baixada de subvenció de la 
Generalitat de Catalunya i un petit increment que no arriba ni a l’IPC acumulat. 

El número 27 de serveis especials i vigilància de policies també s’apuja l’IPC amb 
arrodoniments. 

La número 28 de prestació de serveis a cementiris locals passa el manteniment de 20 a 
25 euros i les tarifes aplicables en els lloguers de 75 a 85 i els epígraf passen de 35 a 40, 
de 70 a 80 i de 105 a 120 pels panteons segons la capacitat i el lloguer del nínxol passa 
de 75 a 85 anual el que vagi de lloguer el que té en propietat no es modifica. 

La número 29 que regula la publicitat en instal·lacions municipals queda igual però s’hi 
afegeix la pancarta de 5 x 1 de 450 euros més IVA. 

I la número 30 que regula els preus públics aquesta és la que es modifica per haver-hi 
incorporat la dels banys termals amb les modificacions que han proposat els 
concessionaris. 

En principi aquestes serien les previsions la puja de l’IBI tan sols acaba aportant el 90% 
en prou feines de la pèrdua d’aportacions de l’Estat per enguany, per tant el que es fa i el 
que acabarà preveient és una rebaixa important del pressupost, els ajustaments 
determinats i bona part dels serveis, doncs, pràcticament assumir-los pel que els faci 
servir. 

Té la paraula 

Portaveu del Grup Municipal del PSC: Val gràcies. “Bueno” fa uns mesos parlàvem, 
doncs, de que durant els dos anys consecutius no s’havien apujat els impostos i ara, 
doncs “bueno” assistir una miqueta a l’informe a l’apujar els anteriors, també som 
conscients perquè també fem una oposició responsable que les circumstàncies són 
difícils. 

Bé, dit això, enllaçant el que li hem dit abans, perquè tampoc no podem fer 
compartiments, estants de cada tema, cal un planejament a llarg termini com a qualsevol 
altra empresa, llavors ens agradaria saber quines previsions s’han fet d’ingressos i de 
despeses pels propers anys i a partir d’aquí si és possible amb això fer front a aquestes 
despeses. 

Després aquest augment d’impostos obeeix a un planejament d’aquest tipus? doncs, no 
ho sabem, pel que veiem més aviat sembla que no, jo segons l’informe de l’intervenció 
justifica els augments i no entrem al detall tots d’ells, no?, però simplement permeti’m que 
destaqui els més significatius. Té un augment del 7,2 de l’IBI per la part que seria 
municipal, és per recuperar l’IPC perdut durant els anys anteriors, el mateix podem dir de 
l’impost d’activitats econòmics que puja un 4,8. 

Taxa d’entrades de vehicles a voreres i reserves de via pública, un 10% per recuperar 
l’IPC i augments dels carburants, jo no sé exactament quin és el paper dels carburants en 
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aquesta taxa, jo vull recordar que les taxes segons la llei s’han d’apujar en funció dels 
costos que tenen la prestació del servei, és a dir, no es poden obtenir beneficis de les 
taxes, no? segons la llei. 

Taxes d’estacionament de vehicles de tracció mecànica en vies públiques un augment del 
25 % a la quota de l’article 6, jo no sé si això obeeix a un cost de manteniment o no però 
a l’informe no s’especifica. 

Taxa de la brossa 9,5, “bueno” diuen que això el tema de l’orgànic, a l’informe tampoc no 
queda molt clar i així podria fer algunes més sense elaborar. 

Però el que nosaltres si que i per principis ens dol és sobre tot el tema de l’Escola 
Bressol, íntegrament han imputat totes les retallades de la Generalitat als usuaris finals, 
íntegrament, bé, nosaltres considerem que és un servei bàsic pels ciutadans i com a tal 
haurien de ser com a mínim parcialment absorbides per l’ens. 

Pensem, primer que els criteris no han estat clars, no, hi ha unes taxes justament les que 
tenen menor pes que van segons l’IPC però és un IPC amb uns percentatge que va des 
del 0,6, 2,89, 3,5 més enllà de les pujades i baixades de l’IBEX de la borsa, no? 

Jo, recordar-los-hi per donar segons l’INE, l’Institut Nacional d’Estadística l’interanual de 
setembre estaria al 3,1 que les taxes que tenen més pes són les que s’han aplicat un 
major augment, bé, no sabem fins a quin punt, doncs, hi ha una lògica clara i única amb 
aquests ingressos. 

Llavors, el que m’agradaria és preguntar quants ingressos poden aconseguir cada any?, 
entenc que han fet el càlcul perquè estan en aquí l’informe només hem vist el de l’IBI, ha 
fet una previsió de despeses, tenen clar quins serveis volen mantenir? perquè en una de 
les parts que tractarem s’està parlant de suprimir alguns serveis i a partir d’aquí si 
aquests ingressos faran front a aquestes despeses? Com hem dit, és important el tema 
del planejament i per això ens agradaria, si vostès, doncs, realment això s’ha fet en el 
context d’un planejament plurianual, o és una cosa que s’ha anat fent per tapar forats. 

Alcalde: Si, és evident que a salt de mata no hi anem i per tant evidentment que hi ha 
planejaments i això ho haurà reflectit en el pressupost d’enguany i dels propers. 

Només per fer-li una referència, fa referència en el tema de carburants perquè els guals, 
almenys, des del nostre punt de vista és un tema d’ocupacions i via pública que fa 
referència a vehicles, qui té vehicle, doncs, el fa servir i per tant ho lliguem molt amb l’ús 
del servei de vigilància de la policia. Llavors una miqueta a l’hora d’explicar-ho pot estar 
d’acord o no pot estar-hi d’acord, evidentment però, és a dir, cada ordenança o cada taxa 
suporta unes despeses determinades, des del nostre punt de vista que poden ser molt 
diferents de les seves, doncs, per això vostè ha vist aquesta referència en aquí. 

El tema de les escombraries, només per dir-li que la puja representa ingressar, no arriba 
als trenta mil euros mes, és a dir, uns 26.000 quan la imposició de l’orgànica ja de per si 
ja ens en costarà 70, és a dir, aquella estafa que encara està en els jutjats i que algun dia 
acabarem recuperant no deixa que la reducció en gestió de residus i la reducció en 
l’aportació en la planta de tractament, doncs, ha fet que no haguéssim de pujar més per 
la implementació de la orgànica que aquest percentatge. 

Altres municipis quan van implementar la orgànica les puges van ser brutals, nosaltres 
hem aconseguit, doncs, que això es redueixi i l’impacte, no oblidem també que portem 
tres anys sense pujar la brossa. 

I el tema de l’Escola Bressol, bé, és un criteri, és un criteri en el qual podem aplicar el 
cost, com li he dit jo, el cost dels serveis que costen als usuaris, és un servei no obligatori 
de qualsevol ajuntament, no ho oblidem i que en fan us unes quaranta famílies. 

A partir d’aquí podem repartir-ho el tot a la resta de la ciutadania perquè tots paguin 
aquest dèficit que comporta aquest servei, perquè evidentment no el tancarem i amb això 
em sembla que hi estem tots d’acord o bé ho assumeix, precisament qui en fa ús. 
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Per altra banda des de serveis socials hi ha tot un seguit d’ajuts i de beques d’aquelles 
famílies que no puguin suportar la puja, doncs, seguirem donant, perquè ho hem fet i s’ha 
ampliat, doncs, evidentment s’ampliarà la partida a fi de que se’ls hi pugui bonificar però 
evidentment es tracta de que és un servei que et costa uns diners, que ens costa a tots 
plegats i preferim que costi a uns quants i aquests que no ho puguin assumir, doncs, ja 
se’ls ajudarà en la mesura que sigui possible. 

És un tema de criteri, podríem utilitzar i aplicar un impost genèric per tots plegats, per 
assumir tots els serveis i donar pràcticament gratuïts els serveis o bé fer pagar cadascú 
dels serveis. Entenem que les taxes i les ordenances estan creades precisament perquè 
cada servei pugui assumir els seus dèficits i així ho apliquem. 

Potser un criteri no compartit  

Portaveu del Grup Municipal del PSC: Bé, no, en efecte són temes de criteris, nosaltres 
pels valors que representem, doncs, tenim uns criteris diferents als seus, tema de criteris, 
simplement ho exposem i a partir d’aquí que la ciutadania consideri, doncs, el criteri més 
oportú. 

Bé, respecte a l’informe jo agrairia que els propers cops siguin més explícits perquè és 
que ja les coses sortien que un no sabia ni els ingressos totals, ja veurem, esperarem 
doncs en molt d’ànim el pressupost, és a dir que l’exigirem ja li dic per endavant, rigor. 
Ens el mirarem en molt de rigor. 

Alcalde: N’estic segur  

Portaveu del Grup Municipal del PSC: Si, això no ho dubti. Que ens el mirarem en 
“carinyo” però en molt de rigor, perquè la situació està com està i és la nostra 
responsabilitat. 

Després si que li agrairia, estafa o no estafa, com a mínim presumpta estafa als tribunals. 

Alcalde: Home, jo penso que cap dels que estem aquí ho dubte, perquè no imputem pas 
a ningú dels presents. 

Portaveu del Grup Municipal del PSC: No, no, no, però jo és que són temes que ni hi 
volem entrar, i ara el que ens toca són, avui estem discutint els pressupostos, les pujades 
de 2012 per tant no desviem els temes. 

Bé, a partir d’aquí, doncs, esperar a veure com els pressupostos aniran i que la gent 
tingui molt clar els criteris que s’han aplicat, sobre aquests temes, doncs, nosaltres miri 
diem els nostres criteris el que pensem. 

Doncs, votem en contra. 

Alcalde: Molt bé, doncs queda aprovat per cinc vots a favor del Grup Municipal de CiU i 
quatre en contra del Grup Municipal del PSC. 

De totes maneres una puntualització de passar a facturar 10 a passar a facturar 5, 
“home” per molt de presumpte, els estafats que som tots els ciutadans inclosos vosaltres, 
vostès, també jo penso que... 

Portaveu del Grup Municipal del PSC: Si es demostra evidentment que serem els 
primers, ara no és el debat que toca. 

Bé, passaríem al punt número 9 que és 

 

9. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ I AMORTITZACIÓ DE 
PLACES EN LA PLANTILLA PRESSUPOSTÀRIA PER A L’EXERCICI 2012 

Alcalde: llegeix 

Secretari: si, si cap problema 
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1. Per motius organitzatius es necessari procedir a modificar i amortitzar tres places d’auxiliar 

administratiu/va i dues més de funcionari interí de la brigada municipal. 

 

2. La millora de mitjans tècnics fa que en llocs concrets no sigui necessari que existeixin dues 

persones realitzant tasques similars, i el tancament de diversos serveis, como   l’àrea de 

promoció de cultura, fan que no siguin necessàries les places de treball que els hi donen 

suport.  

 

3. A més, és necessari optimitzar els llocs de treball amb una organització més adequada de 

les tasques i funcions a desenvolupar per el personal de l’ajuntament. 

 

 

Aprofundint en l’anàlisi del llocs de treball del personal auxiliar administratiu, existeix una 

desmesurada plantilla, en relació a les feines que es desenvolupen en algunes àrees.  

L´existencia d´un TAG amb propietat de la plaça fa que l´assistencia administrativa tant a l´alcaldia 

com a secretaria s´hagi de reordenar,obtimitzan així els recursos humans en aquests Departaments. 

 

En l’OAC una sola persona és més que suficient per portar el servei més que correctament, ja que 

la policia local tindrà que donar-se suport administrativament amb el seu propi personal, alliberant 

així a una administrativa que ara realitza aquestes tasques; havent-se contractat, per altre banda, 

una centraleta telefònica amb desviació automàtica de trucades, i implementat un registre telemàtic 

d’entrada i sortida de documents. 

 

Como que la supressió de les feines assenyalades no pot ser absoluta, i per qüestions de 

racionalització, les feines que se’n derivin de les places amortitzades seran assumides per dues 

auxiliars administratives, que sortiran de la convocatòria d’una oferta pública d’ocupació, i, la resta 

de feines, si és que n’hi ha, seran assumides per la resta de personal auxiliar administratiu de 

l’Ajuntament.  

 

La brigada d’obres també patirà l’amortització de les dues places amb caràcter d’interinatge, 

creant-se una, també mitjançant la oferta pública d’ocupació, com a personal laboral fix de 

plantilla, que assumirà aquestes feines, degut a una organització més racional del treball. 

 

La oferta pública d’ocupació per cobrir les places assenyalades es faria amb caràcter immediat, sent 

el procés de concurs-oposició el que situa a tot el que vulgui participar en igualtat de condicions 

per accedir a les places que es convocaran. 

 

 

4. Tot l’exposa’t fins ara és conseqüència essencial del principi d’autonomia local, reconegut 

a l’article 140 de la CE, la competència sobre l’autoorganització dels ens locals i que, en 

l’àmbit del personal al servei dels ens locals, les facultats d’autoorganització es 

desenvolupen a través de la plantilla i relació de llocs de treball (article 283 i següents del 

Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya). L’article 27, punt 1 del 

Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei dels 

ens locals permet la modificació de la plantilla amb posterioritat a l’aprovació del 

Pressupost durant l’any de la seva vigència, per respondre a l’establiment de nous serveis, 

per a l’ampliació, supressió i millora dels existents que no admetin demora per a l’exercici 

següent, com també si respon a criteris d’organització administrativa interna. 

 

Es proposa al ple de la corporació que prengui el següent  

ACORD: 

 

Primer:  Aprovar inicialment la modificació de la plantilla pressupostària de 

l’Ajuntament de Caldes d’Estrac per l’exercici 2012 en el següent: 
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Amortitzar tres places d’auxiliar administratiu/va i dues més de funcionar interí de la 

brigada municipal. 

 

Segon: Crear la plaça d’operari de la brigada laboral, fix de plantilla.   

 

Tercer: Les dues places restants interines i vacants d’auxiliar administratiu/va de la 

plantilla pressupostària (no s’inclou la plaça coberta en mèrits de la LISMI) seran 

convocades mitjançant Oferta Pública d’Ocupació 2011, així com aquesta assenyalada 

en el punt anterior del present acord. 

 

Quart: Publicar el present acord al BOP per un termini de 15 dies durant el qual les 

persones interessades podran realitzar les al·legacions o suggeriments que creguin 

oportuns. Si passat aquest termini no s’han produït al·legacions, l’acord esdevindrà 

aprovat definitivament. 

 

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

            “”” 

Alcalde: Bé, d’aquelles mesures que vostè abans em mencionava aquestes són algunes 
d’elles i que corresponen a una regularització de feines dintre de la plantilla municipal que 
ens permetran més agilitat i vista la baixada de volum en alguns casos i ajustar-nos a les 
necessitats reals del municipi. 

Té la paraula 

Portaveu del Grup Municipal del PSC: Si, nosaltres després de llegir-nos la 
documentació voldríem destacar un parell de punts inicials si ens fa entrar en el cas 
particular de les places. 

Bé, en el segon punt del document es fa la supressió de serveis com l’àrea de promoció 
de cultura, ens agradaria saber exactament de quins serveis o només és aquest o pensa 
que és un tema important que la ciutadania sàpiga això en que repercutirà en la qualitat 
dels serveis del consistori. 

En un altre punt diuen textualment: “existeix una desmesurada plantilla, en relació a les 
feines que es desenvolupen en algunes àrees” és que m’ha sorprès molt, m’ha sorprès 
molt llegir això, no? que vostès diuen que han tingut una plantilla sobre dimensionada, 
malgrat els tancaments negatius i contractar càrrecs de confiança, em sembla 
incongruent, em sembla incongruent això. 

Tercer punt, al seu dia a la part que es va procedir a l’aprovació de la contractació de 
personal de confiança la nostra portaveu, en el seu dia, ja li va comentar els temes de 
pressupost i pel que estem veient anàvem en la línia correcta, quina és la diferència? que 
vostès estan eliminant places de brigada i personal administratiu que al final estan fent 
serveis directes als ciutadans abans del seu personal de confiança. 

Bé, entrant ja dins aquests temes més de principis anem a entrar en els casos particulars 
de les places, nosaltres creiem que no és el moment idoni per crear places fixes a 
l’Ajuntament s’han de fer unes projeccions de despeses a diferents anys i mirar quina 
capacitat hi ha per fer front a aquestes despeses, la tenen? Diuen que si, ja ho veurem 
quan es presentin els pressupostos. 

Hi ha un tema de situacions econòmica, una conjuntura complicada però igualment no 
deixa de ser i el nostre parer així ho hem considerat i així ho vam expressar a les 
eleccions que hi havia hagut una mala gestió econòmica i financera dels darrers anys i 
s’ha volgut solucionar pujant impostos i també una reducció dels serveis municipals, es 
vol fer pagar el plat als ciutadans i als treballadors de l’Ajuntament que menys tenen 
culpa. 
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Que és més important treure una plaça de promoció cultural i obligar a tancar serveis o 
mantenir encara tres càrrecs de confiança? vostès ja han expressat les seves 
preferències nosaltres ja hem dit quines són les nostres. 

I finalment un tema important en el qual tenim un dubte al llegir això i ens ha quedat 
sorprès, ens agradaria que ens ho aclarissin, no?, clar en principi aquí s’està parlant de la 
plantilla del 2012, no? diuen amortització places per l’exercici 2012 però en principi això 
s’ha d’aprovar juntament amb el pressupost o és una modificació i és un punt doncs que 
creiem, doncs, que en el cas que fos el 2012 era un defecte de forma important i és un 
punt que ens agradaria que ens l’aclarís també. Gràcies. 

Alcalde: Bé, no és un defecte de forma, és a dir, la plantilla pressupostària es pot 
modificar per Ple sempre que es vulgui. 

Portaveu del Grup Municipal del PSC: l’aprovació del següent? 

Alcalde: perdó 

Portaveu del Grup Municipal del PSC: l’aprovació del 2012?  

Alcalde: Si, si, es pot fer no hi ha cap mena de problema. 

Bé, aquí no es parla de reducció de serveis, en tot cas, ja li hem explicat abans a la 
Comissió Informativa es tractava de tancament d’espais, és a dir, o reubicació no vol dir 
que deixarem de fer res cultural i simplement es redueix i és que segurament l’àrea que 
s’acaba reduint més i això suposo que ho entenem tots. 

Com parlem de desmesurada plantilla, estem parlant de la previsió de feines per aquest 
quadrienni que ve i per altra banda estem parlant de càrrecs bàsics, és a dir, “lo que 
puede más no puede menos”, en aquest sentit, o sigui no és un tema de titulació, és a dir, 
vinc a dir que hi ha excés de plantilla en càrrecs bàsics, precisament per lo que tenim 
previst doncs que s’hagi de realitzar, després dels ajustos que com vostè sap un 
ajuntament no és com una empresa que es pot fer reajustament de plantilles d’avui per 
demà i són temes que més lents i això continua amb totes les modificacions que estem 
realitzant. 

La nostra intenció, i evidentment, i aquesta és la voluntat del govern és no eliminar 
serveis, sinó millorar-los i no tant sols millorar-los sinó seguir prestant com a mínim els 
que ja hi han i això ho podem fer-ho reduint part de plantilla, que és el que es fa. 

Si vostè creu, si vostès creuen que hi ha altres aspectes de plantilla que es poden millorar 
o reduir, òbviament les seves aportacions sempre seran benvingudes, però no oblidem 
que és una plantilla bàsica, que és la mateixa des de fa molts anys, molts anys i podem 
fer números i ara toca reduir-la perquè evidentment les prestacions que s’estan realitzant 
i amb la modernització que s’ha instaurat en a l’Ajuntament no cal tan de personal bàsic. 

Bàsicament és per això. 

Portaveu del Grup Municipal del PSC: És el seu criteri, nosaltres ja li hem dit el que 
pensem, hi ha certs càrrecs de confiança que per nosaltres no tenen sentit, en canvi si 
que tenen sentit altre personal. 

Alcalde: Com a mínim ens costen el mateix que costaven a governs anteriors, o menys, 
o menys. Bé, per tant passaríem a aprovació amb cinc vots a favor del Grup Municipal de 
CiU i quatre en contra del Grup Municipal del PSC. 

Passaríem al següent punt de l’ordre del dia que és 

 

10. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DEL PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR LA CONTRACTACIÓ 
MITJANÇANT CONCURS I PROCEDIMENT OBERT DE LA CONCESSIÓ DE LA 
GESTIÓ, EXPLOTACIÓ I OBRES D’AMPLIACIÓ DELS BANYS TERMALS 



AJUNTAMENT DE CALDES D’ESTRAC                                                            PLE  5 –- 7 de novembre de 2011 33 

 

Secretari: 

“”” 

1. És necessari millorar l’oferta que es dóna als Banys Termals de Caldes d’Estrac. 

2. Han esta redactats els plecs de clàusules tècniques i administratives que hauran 
de regir el contracte de prestació del servei de Gestió i explotació Municipal sota 
la modalitat de concessió per la gestió indirecta de l’esmentat servei. 

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, article 188, 232 i següents i 243 i 
següents del Decret 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 de prestació del servei de gestió, explotació i obres 
d’ampliació dels Banys Termals, l’adjudicació del qual es durà a terme pel procediment 
obert mitjançant concurs públic. 

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

            “”” 

Alcalde: Moltes gràcies, aquí el que es pretén és portar a concessió els nous banys 
termals, l’actual concessió, doncs, va caducar, “bueno” està en pròrroga des de fa tres 
anys, una pròrroga que inclús podria durar dos anys més però vist, doncs, que és 
preferible trobar algú que faci l’obra i l’exploti, per això es treu a licitació, es traurà a la 
licitació a dia d’avui i no començarà fins a la finalització del contracte prorrogat que seria 
a finals de febrer, per tant, principis de març, amb la intenció de que l’empresa que es 
presenti exploti i faci la inversió, doncs, que l’Ajuntament no té perquè fer i en traiem un 
major rendiment, és obvi que i consta en el plec de clàusules que les prerrogatives que 
tenen els ciutadans de Caldes es mantenen valorant totes aquelles millores que es 
puguin aportar per part de l’empresa gestora que es presenti. 

Quedarà a l’exposició de tots vostès en principi es contemplen dues fases, la fase 1 que 
seria l’ampliació del conegut “Hort del Rector” per tant pràcticament doblant l’actual 
capacitat i una fase dos que no entra en el concurs però si que dóna la possibilitat que 
seria “el parc de la bassa”, doncs, construint en allà darrera a les alçades evidentment 
determinades que no molestin els veïns. 

Qualsevol projecte passa, doncs, per la comissió que adjudiqui i per tant haurà d’estar 
validat pel propi Ajuntament i per tant per tot el consistori. 

Té la paraula. 
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Portaveu del Grup Municipal del PSC: Si, gràcies, a vaiam, uns principis, que no hi hagi 
dubte, el grup municipal del partit socialista està a favor de promocionar els Banys 
Termals a Caldes? Si. 

Va ser un dels nostres eixos del programa electoral en l’apartat de promoció econòmica. 
Està el grup municipal nostre a favor d’un projecte de millora dels Banys Termals que 
impliqui un increment de l’oferta del servei i que es faci per concessió? També, també 
estem d’acord. 

Ara bé, ja li vam comentar a la comissió informativa i fruit de l’experiència que tenim en 
concessions un parell de punts perquè si al final els plecs no es fan bé corre el perill que 
acabem amb un concessionari que ens l’haguem de menjar durant trenta anys, o més si 
no es fan bé. 

Llavors hi ha tres punts en els quals volem cridar l’atenció. 

Primer: es parla d’un cànon mínim del 12.000, correcta, però el que si que trobem a faltar 
ja li vam expressar és sobretot que es faci un pla d’empresa del que pot haver-hi. Vam fer 
un estudi econòmic i financer de la concessió, projectar els ingressos que hi haurà, les 
despeses i a partir d’aquí ha de veure quina és la capacitat de cànon que pot arribar a 
donar, doncs, el concessionari, ja saben que fa mandra però s’ha de fer, s’ha de fer 
perquè sinó hi ha el perill a vegades de quedar bastant a les mans dels concessionaris. 

Després un altre punt que hem vist important, dins dels criteris de valoració es dóna 20 
punts a la millora de la qualitat, bé, com es quantifica aquesta qualitat, quins criteris es 
pensen aplicar?, com es pot evitar que es doni un excessiu marge de subjectivitat, 
insistim és important els criteris de valoració perquè hem vist molts errors, ja no en aquest 
municipi, sinó en general de concessions mal fetes per culpa dels criteris de valoració. 

Llavors es valoren 5 punts a l’estudi econòmic i financer, bé si no s’ha fet prèviament al 
final el que tindran són valors d’ingressos, despeses, “cash flow” però és que no els 
sabran tampoc valorar. 

Llavors tenint en compte aquestes fissures que creiem importants i sobretot tenint en 
compte la importància que té tenir un concessionari de qualitat que donis un servei de 
qualitat i que abanderi un projecte que per nosaltres considerem que és capital dins de la 
promoció econòmica del benefici, doncs, votem en contra. Perquè es millorin aquests 
criteris perquè ens a sembla són excessivament subjectius. 

Però insistim i que quedi molt clar que no estem en contra del projecte. 

Alcalde: Home, ja se que pot sonar a pedanteria però com a mínim doni’ns el criteri de 
que sabrem valorar alguna cosa, a part de vostè, és clar. Perquè això de que no sabrem 
valorar després l’estudi econòmic que se’ns pugui presentar, “home”, si que ho ha dit, jo 
entenc que, ha sigut potser un lapsus, deixi’m dir de petita supèrbia, 

Entenc que tinguin experiència en concessió, no en dubto, perquè hem tingut que renovar 
totes les concessions que vostès havien donat, però malauradament l’experiència sempre 
era perquè pagava l’Ajuntament i amb això valdria la pena que es revisessin totes les 
concessions que vostès tenien i que si en molts de casos estàvem en mans durant trenta 
anys, doncs, de donar de menjar a més d’un i això l’experiència en totes les concessions 
que s’han revisat al llarg dels darrers quatre anys així ens ho demostren. 

Parlem de les concessions de les guinguetes de la platja, parlem de les concessions de la 
televisió per cable, podem parlar de les concessions dels aparcaments del Maresme, 
podem parlar d’infinitat de concessions en els quals, a veure, si una cosa hem fet en els 
darrers quatre anys és regularitzar-les i treure’n rendiment econòmic cosa que abans no 
era. 

Els Banys Termals costen a Caldes el valor aproximadament entre deu i quinze mil euros 
anuals, a banda dels costos d’amortitzacions de préstecs de reformes que s’han anat 
fent. 
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Aquí el que fem és donar una concessió a la qual, demanarem, podem estar d’acord més 
o menys vostès formaran part de la mesa i per tant podran dir-hi i podran aplicar tots els 
criteris que vulguin, perquè seran escoltats, per això els hi tenim, però com a mínim el 
que fem és fer una concessió que no ens costi ni un duro, ni un euro i no haguem de fer-
ne un manteniment anual perquè en aquests casos, en aquest cas tothom ha de saber 
que els Banys Termals, cada any el manteniment anual l’ha de fer l’Ajuntament per 
contracte, un contracte de fa de més de vint anys. 

Però “bueno”, el pla d’empresa escolti’m mentre ens donin el que requerim i com a mínim 
no ens costi, i ens donin diners i no ens costi diners podem estar d’acord en el cànon 
però el pla d’empresa ho hem fet a totes les concessions, les que vam treure nosaltres i 
les que van treure vostès en anteriors edicions, és a dir, el pla d’empresa el feia el 
concessionari que es presentava, a partir d’aquí podem estar d’acord o no, però el 
presentava evidentment el que ha de fer els números. 

Nosaltres podem fer un pla d’empresa i el concessionari seguir-ne un altre, a partir d’aquí 
és molt lliure perquè l’Ajuntament no té perquè saber portar un bar, un ajuntament no té 
perquè saber portar un poliesportiu o un gimnàs o l’ajuntament no té perquè saber, 
doncs, portar un negoci de banys perquè per això hi ha els especialistes i per això ho 
traiem a licitació, perquè sinó podríem posar un empleat i estaríem despatxant xurros a 
tort i a dret. 

La nostra feina és treure el rendiment, fiscalitzar-los i tal com diu l’informe d’auditoria de 
concessions que es va publicar en el 2007 i que ens vam trobar al damunt de la taula 
especificava precisament que les concessions no tinguessin variables perquè era difícil 
que un ajuntament petit com Caldes podés fiscalitzar els variables dels negocis, llavors 
acaben com acaben, sinó que anéssim per cànons fixes i això és el que fem, és a dir, 
agafem hi apliquem aquells criteris d’aquella auditoria que se’ls hi va presentar a vostès. 

Portaveu del Grup Municipal del PSC: Bé, criteris, “bueno”, hi ha els criteris que 
marquen els plecs, per tant nosaltres estarem a la mesa i el que podrem fer simplement, 
doncs, garantir que es compleixi, doncs, el que estableixen els plecs. Nosaltres aquí el 
que estem parlant és de criteris, jo vull dir, jo les històries del passat és que, estem 
parlant de criteris, simplement estem posant damunt la taula un punt d’atenció, llavors 
això s’ho poden prendre i creiem que s’ho han de prendre com un aspecte positiu de dir 
“compte” per tant les històries del passat ara no toquen, ara el que ens toca és mirar cap 
endavant i nosaltres fem aquestes propostes i posem damunt la taula aquests punts 
d’atenció. 

Llavors, evidentment que un ajuntament no ha de saber d’un bar, uns banys, evidentment 
per això també es concessiona a part dels temes financers, no de finançament però si, 
aquí li hem dit en més d’una ocasió que és un exercici molt útil, doncs, fer un pla 
d’empresa, més que d’un pla d’empresa és analitzar els ingressos i despeses que hi 
haurà perquè no seria el primer cop i no estic parlant d’aquest municipi, no seria el primer 
cop que es presenten, que es queda desert o que a vegades, el que és important és 
garantir la màxima concurrència de concessionaris i per això li aconsellem que faci 
aquest exercici que és molt bo, serà una primera aproximació, evidentment que ho serà, 
però serà una aproximació que serà útil, no es tracta de supèrbia es tracta d’experiència, 
simplement. Llavors dit això, doncs, jo li dic, quins són els perills que veiem d’aquest plec. 

Alcalde: Bé, estic segur que ens els podran diluir a l’hora de prendre’n part la 
concessionària a l’adjudicació. 

Bé, doncs quedarà. Voten en contra? 

Portaveu del Grup Municipal del PSC: Si 

Alcalde: Doncs, queda aprovat per cinc vots a favor del Grup Municipal de Ciu i quatre 
en contra del Grup Municipal del PSC. 

El següent punt de l’ordre del dia seria  
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11. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL 
CONSORCI DE VILES TERMALS DE CATALUNYA 

“”” 

Primer: Diferents municipis de Catalunya que disposen d’una gran riquesa hidromineral 
constituïda per les seves aigües minerals, mineromedicinals i termals han decidit unir-se 
per tal de dur a terme actuacions que potenciïn el desenvolupament dels recursos 
existents a l’entorn de les aigües minerals en els respectius municipis, potenciant-los 
mitjançant la seva planificació, desenvolupament urbanístic, gestió integral i explotació 
sostenible, possibilitant a més la creació d’una marca comuna que distingeixi, com a 
pròpia de Catalunya, totes les activitats de valoració dels recursos hidrominerals i termals 
propiciades pels municipis signants. 
 
Amb aquesta voluntat neix el Consorci de Viles Termals de Catalunya, que actualment 
està integrat pels ajuntaments de: Benifallet, Caldes d’Estrac, Caldes de Malavella, 
Caldes de Montbui, El Vendrell, La Garriga, Santa Coloma de Farners, Sant Climent 
Sescebes i Sant Hilari Sacalm. 
 
Segon: L’Ajuntament de Caldes de Montbui va aprovar en data 22.02.07 els Estatuts del 
Consorci de Viles Termals de Catalunya. 
 
Tercer: En data 17.09.08 es va constituir la Junta de Govern del Consorci de Viles 
Termals de Catalunya la qual aprova en aquesta mateixa data (17.09.08) nomenar l’Ilm. 
Sr. Jordi Solé i Ferrando com a President del Consorci de Viles Termals de Catalunya i 
nomenar els membres (titular i suplent) de l’altre òrgan col·legiat, la Comissió Executiva. 
 
Quart: En data 28.09.11 la Junta de Govern del Consorci aprova el nomenament del nou 
president Joaquim Arnó i Porras, alcalde de Caldes d’Estrac i es dóna compte dels nous 
representants membres del Consorci. La renovació dels òrgans coincideix amb el mandat 
de les corporacions locals, tal com s’estableix en els Estatuts del Consorci. 
 
Cinquè: En la mateixa sessió del 28.09.11, la Junta de Govern aprova per unanimitat la 
modificació dels Estatuts del Consorci. Aquest fet es produeix com a conseqüència de la 
voluntat de redefinir la motivació i l’objecte del Consorci així com simplificar-ne la seva 
gestió. El contingut de les modificacions en síntesi són les següents: esmenes a l’apartat 
de motivació i objecte; supressió de la Comissió Executiva i incorporació de l’òrgan de 
govern de la Vicepresidència; esmena de les funcions i assignacions que tenen atribuïts 
determinats òrgans de govern del Consorci; regular el règim d’adopció dels acords dels 
òrgans del Consorci; regular la incorporació dels membres al Consorci, així com la pèrdua 
de la condició de membre consorciat, etc. 
 
Amb el redactat aprovat per la Junta de Govern en data 28.09.11 es disposa d’un 
instrument actualitzat, clar i detallat que ha de servir per gestionar de forma àgil el dia a 
dia del Consorci de Viles Termals de Catalunya. El contingut dels Estatuts modificats 
s’adjunta com a document al present dictamen. 
 
En l’acord d’aprovació de la modificació dels Estatuts es condiciona la validesa d’aquest 
document a la posterior aprovació per part dels òrgans plenaris dels membres integrants 
del Consorci. 
 
 
Fonaments de Dret: 
 
Primer: L’article 87 de la Llei Reguladora de Bases de Règim Local de Catalunya. 
 
Segon: Els articles 269 i següents de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 



AJUNTAMENT DE CALDES D’ESTRAC                                                            PLE  5 –- 7 de novembre de 2011 37 

 

 
Tercer: Els articles 312 a 324 del Reglament d’Obres i Serveis. 
 
Quart: L’article 10 dels Estatuts del Consorci de Viles Termals de Catalunya disposa que 
entre les facultats de la Junta de Govern del Consorci hi ha la de modificar els Estatuts. 
 
En conseqüència es proposa al Ple, previ el dictamen de la Comissió Informativa de les 
matèries de competència de Ple, l’adopció dels següents 
 
 
Conclusions 
 
En conseqüència, formulo al Ple, previ el dictamen de la Comissió Informativa de les 
Matèries de Competències de Ple, la següent: 
 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 
Primer: Aprovar la modificació dels Estatuts del Consorci de Viles Termals de Catalunya, 
el contingut dels quals s’adjunta com a document adjunt a aquest dictamen. 
 
Segon: Sotmetre a informació pública l’esmentat acord i els estatuts per un període de 
trenta dies hàbils a comptar de l’endemà de l’última de les publicacions de l’anunci en el 
Butlletí Oficial de la Província o en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a 
l’efecte de poder ser examinats i, si escau, formular les reclamacions i les al·legacions 
que es considerin pertinents, de conformitat amb el que disposa l’article 313, en relació 
amb el 160 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels ens locals. 
 
Tercer: Donar compte d’aquest acord als membres del Consorci. 
Quart: L’esmentat acord de modificació dels estatuts s’entendrà aprovat definitivament si 
en el tràmit d’informació pública no es formulen les reclamacions ni al·legacions, i un cop 
emès per secretaria certificació que ho acrediti, es donarà compte als membres del 
Consorci i a la Direcció General d’Administració Local. 
 
 
No obstant el Ple de la Corporació decidirà allò que cregui més oportú. 
            “”” 

Alcalde: Bé, relacionat amb això m’he descuidat de donar compte d’una cosa, és el fet 
de que Caldes té la presidència del consorci per tant exercirà durant quatre anys la 
presidència del Consorci de Viles Termals de Catalunya. 

El Consorci va començar a caminar en el 2007 i que tenia uns estatuts, uns estatuts que 
amb el pas del temps, en el treball que s’ha tingut que realitzar ha sigut convenient 
modificar-los i és per aquest motiu que es modifiquen diversos punts dels estatuts del 
consorci de viles termals de Catalunya sobre tot a fi de poder treballar amb l’empresa 
privada i anar tots junts i més en moments de crisi a la recerca d’ajuts, treballs i projectes 
que vagin en benefici de tots plegats i en benefici de les viles Termals Catalanes com pot 
ser Caldes d’Estrac. 

Té la paraula 

Portaveu del Grup Municipal del PSC: Si, ens abstenim 

Alcalde: Molt bé, doncs queda aprovat per cinc vots a favor del Grup Municipal de CiU i 
quatre abstencions del Grup Municipal del PSC. 

Passaríem al següent punt de l’ordre del dia que 
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12. APROVACIÓ, SI ESCAU, DELS ESTATUTS I SOL·LICITUD D’INCORPORACIÓ A 
L’ASSOCIACIÓ XARXASOST 

“”” 

1. Amb la denominació ASSOCIACIÓ xarxasost, es constitueix una associació a l’empar del 
que preveu la disposició addicional cinquena de la Llei 7/85 Reguladora de les bases de 
Règim Local, els articles 118 i següents de la Llei 8/87 Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, el Decret 110/1996, de 2 d’abril, pel qual es regula el règim de les 
organitzacions associatives dels ens locals de Catalunya i el registre corresponent i la 
Llei d’Associacions 7/97, de 18 de juny del Parlament de Catalunya. 

2. L’Associació és una entitat amb personalitat jurídica pròpia, integrada voluntàriament 
pels municipis i altres entitats territorials que decideixen adherir-se i per la Diputació 
de Barcelona. 

3. La incorporació es farà a sol·licitud del Ple de l’Organisme i l’acord d’admissió de 
l’Assemblea de l’Associació, amb modificació, si s’escau, dels estatuts. 

4. Tots els membres que s’incorporin a l’Associació tindran la categoria de socis ordinaris 
i es regiran quant als seus deures i obligacions pel que preveu la Llei d’Associacions 
7/97. 

5. L’àmbit territorial de l’Associació és el territori dels municipis i ens locals que són 
membres de l’Associació. 

6. Les finalitats de l’Associació són les següents: 

a. Constituir un instrument de cooperació i intercanvi per al desenvolupament 
sostenible a les ciutats de les comarques de Barcelona, com també per la 
implantació i el seguiment de les Agendes 21 Locals (A21L). 

b. Facilitar la interrelació dels aspectes ambientals amb els socials i els econòmics en el 
desenvolupament de les referides ciutats. 

c. Definir estratègies, programes i accions a mig i llarg termini en el camp del 
desenvolupament sostenible. Facilitar la constitució d’un fòrum de debat 
permanent de les polítiques de desenvolupament sostenible. 

d. Afavorir la creació d’un laboratori d’experiències en el camp de la sostenibilitat en 
l’àmbit local. 

e. Facilitar eines informatives que puguin potenciar el desenvolupament sostenible de 
les ciutats com són: centres de documentació, d’informació, ... 

f. Promocionar accions conjuntes amb la Xarxa Europea de Ciutats Sostenibles i 
potenciar el contracte amb altres xarxes que treballen en el camp ambiental i del 
desenvolupament sostenible. 

g. Desenvolupar projectes concrets relacionats amb la implementació de les Agendes 
21 Locals a les ciutats implicades en la Xarxa, i promoure l’obtenció de finançament 
extern. 

h. Promoure la incorporació de tots els sectors i agents socials dels municipis en el 
procés d’implantació i desenvolupament de les A21L. 

i. Donar suport a les institucions nacionals de Catalunya, Generalitat i Parlament, en 
totes les iniciatives adreçades al desenvolupament de les A21L. 
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7. 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 que prengui el següent 
 
ACORD: 
 
PRIMER: Aprovar els estatuts de la xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat 
(Xarxasost). 

SEGON: Sol·licitar la incorporació del municipi de Caldes d’Estrac, a través de 
l’Ajuntament, a l’Associació Xarxasost. 

TERCER: Nomenar al regidor delegat de l’Àrea de Medi Ambient senyor Marcos Blázquez 
Garcia com a representant de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac a l’Associació Xarxasost. 

QUART: Donar trasllat del present acord a l’Associació Xarxasost i a la Diputació de 
Barcelona. 

 

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

            “”” 

Alcalde: En definitiva és un municipi com Caldes que ja va incorporar-se a la Xarxa 
d’alcaldes per la Pau, Xarxa de municipis sostenibles i es tracta de la reducció 
d’emissions i creació d’activitat d’energia sostenible, doncs, és una proposta per associar-
los dintre de l’Associació formada, integrada voluntàriament pels municipis d’altres 
entitats territorials que decideixen adherir-se i per la pròpia Diputació de Barcelona. 

Una Associació que ens permetrà fer el desenvolupament i el seguiment de agendes XXI 
de la sostenibilitat i per tant un fòrum en el qual creiem que un Caldes que ha apostat per 
la sostenibilitat, per les energies alternatives i sostenibles, doncs, hi ha de ser-hi present, 
entenem, doncs, que és un fòrum més dels que hi participem però dels que hi participem 
en una especial atenció ja que sempre hem fet aquesta aposta i creiem, doncs, que 
podem aportar-hi força en aquesta associació. Té la paraula. 

Portaveu del Grup Municipal del PSC: Si, tenint en compte l’objectiu, evidentment, 
votem a favor. 

Alcalde: Bé, doncs, quedaria aprovat per unanimitat. Passaríem al següent punt de 
l’ordre del dia que és 

 

13. PRESA DE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA AL CÀRREC DE REGIDORA I DE 
LES RESPECTIVES DELEGACIONS DE LA SENYORA ROSABEL CANTENYS 
MONSANT 

Secretari:  

“”” 

1. En data 17 d’octubre de 2011 registre d’entrada núm. 3355 la regidora senyora 
Rosabel Cantenys i Monsant, ha presentat la seva dimissió del seu càrrec de regidora de 
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l’Ajuntament de Caldes d’Estrac així com de les seves delegacions per mor del seu 
càrrec. 

2. En atenció a l’article 182 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny de Règim 
Electoral General (LOREG). 

 

Es proposa al Ple de l’Ajuntament que prengui el següent 

 

ACORD 

PRIMER: El Ple de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac pren coneixement de la renúncia com 
a regidora de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, així com de les seves delegacions de la 
senyora Rosabel Cantenys i Monsant. 

SEGON: Sol·licitar a la Junta Electoral Central que nomeni i acrediti com a nou regidor 
del grup municipal del PSC-PM al senyor Víctor Pastor Giros com a següent de la llista 
electoral. 

TERCER: Donar trasllat del present acord a la Junta Electoral Central. 

 

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

             “”” 

Alcalde: Bé, vist, doncs que aquest punt és, evidentment a proposta del seu Grup, 
doncs, té la paraula. 

Portaveu del Grup Municipal del PSC: Jo voldria aprofitar una miqueta d’agraïment, si 
em permeten unes breus paraules que creiem que és de justícia. Voldríem aprofitar 
l’ocasió, doncs, per agrair-li tot el seu esforç que haurà fet durant tots aquests anys de 
servei a la comunitat tal com ja li vam fer en una reunió interna en el Grup Municipal. 

Li donem gràcies per la seva constància i esforç, ha sigut capaç de mantenir durant 
quatre anys una oposició crítica i responsable, ha sigut capaç de crear un equip en molta 
capacitat de treball i entusiasme i ha sigut capaç de liderar un programa electoral i una 
campanya responsable i amb esperit constructiu com és d’esperar d’ella. Per tot això el 
Grup Municipal del Partit Socialista volem donar-li les gràcies per tot el que ha fet durant 
aquests anys i treballarem dur per continuar i fer créixer tot el que ha anat creant. Moltes 
gràcies i evidentment, doncs, per respecte a la seva decisió encara que ens dol, doncs 
votem a favor. 

Alcalde: Bé, com no podia ser d’una altra manera qualsevol regidor que participa en el 
consistori de Caldes, doncs, cal reconèixer-li la seva feina amb encerts i desencerts com 
tots plegats, amb acords o més desacords, com ha estat el cas, però no és moment de 
valorar la feina feta per part nostra, això ho dirà el temps, però si que val la pena, doncs, 
entenc que, com a mínim reconèixer-li quatre anys de dedicació com a cap de llista i 
també uns anys de treball com a regidora a l’Ajuntament que haurà fet coses que 
segurament alguns de vosaltres o alguns de nosaltres no ens enrecordem i altres que si 
ens venen a la memòria, però torno a insistir que és la població al final qui acabarà 
valorant i crec jo que cal reconèixer-li, doncs, el seu treball, per tant jo penso que un 
aplaudiment per part de tots seria l’adequat. 

Aplaudiment 
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Alcalde: Bé, passaríem al següent punt de l’ordre del dia que seria la moció en defensa 
de la llengua catalana, com que és un tema de mocions si els hi sembla els dos punts 
que hem passat per urgència que s’incorporaven a l’ordre del dia els passaríem en 
aquest moment i la moció la deixaríem per la part final. 

Per tant entraríem a votar la  

 

14. LA MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL DE CAN NADAL 

“”” 

S’ha rebut en aquest Ajuntament la notificació de l’acord de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Barcelona de data 16 de desembre de 2010, corresponent a la 
Modificació del Pla General d’ordenació Urbana de la finca coneguda per Can 
Nadal, quina modificació ha estat promoguda i tramesa per aquest Ajuntament a 
instàncies dels senyors José, Joaquín, Julio, Maria Luisa i Paz Nadal Capara. 

Aquesta modificació s’ha tramitat per canviar la qualificació de la finca amb 
l’objecte de permetre usos residencials plurifamiliars, 

L’acord de la Comissió territorial d’urbanisme manté la suspensió de l’aprovació 
definitiva d’aquesta modificació puntual  del Pla General d’ordenació urbana fins 
que mitjançant un text refós que es presentarà per triplicat, verificat per l’òrgan 
que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i diligenciat, s’incorporin  tota 
una sèrie de prescripcions . 

En data 4 de novembre de 2011,  número de registre d’entrada 3564  , es 
presenta a l’Ajuntament el TEXT REFÓS DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ 
PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE CALDES 
D’ESTRAC A LA FINCA NUM. 560 DEL CAMÍ RAL – CAN NADAL – en 
compliment de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona , 
adoptat en sessió de 16 desembre 2010 . 

Aquest Text Refós incorpora  totes les prescripcions indicades en el referit acord 
de la Comissió d’Urbanisme, segons resulta de l’informe dels serveis tècnics 
d’urbanisme d’aquest ajuntament. 

 

A la vista dels antecedents, proposo a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents  

 

ACORDS 

Primer –  

Donar conformitat i tenir per verificat  el TEXT REFÓS DE LA PROPOSTA DE 
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE 
CALDES D’ESTRAC A LA FINCA NUM. 560 DEL CAMÍ RAL – CAN NADAL  que 
ha incorporat les prescripcions ordenades per la Comissió Territorial d’urbanisme 
de Barcelona en sessió de 17 desembre 2009. 

 

Segon 

Remetre el Text Refós d’aquesta Modificació per  triplicat, verificat per l’òrgan que 
ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i diligenciat a la Comissió 
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d’Urbanisme als efectes de la seva aprovació definitiva. 

L’Ajuntament Ple, tanmateix amb superior criteri acordarà el que consideri mes 
adient.  

            “”” 

 

Alcalde: La senyora regidora té la paraula 

Regidora Elisabeth Segura del Grup Municipal de CiU: Si, gràcies, “bueno”, doncs, 
com us hem comentat ja abans a la comissió que hem tingut fa una estoneta abans del 
Ple és una modificació que es troba en el Pla General de Can Nadal on us hem comentat 
que hi ha una petita variació a la situació de la zona verda de la finca i una justificació de 
les places d’aparcament de la mateixa finca. 

Alcalde: Molt bé, té la paraula  

Portaveu del Grup Municipal del PSC: L’altra cop vam votar en contra, però és que ja 
en la comissió informativa ens han fet les “aclaracions” pertinents i votem a favor. 

Alcalde: Val, més que res és un tema que fa sis anys que dura i a veure si d’aquesta 
manera ja es desencalla d’una vegada. Doncs queda aprovat per unanimitat. 

El següent seria una modificació en representació del  

CONSORCI PER AL TRACTAMENT  DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL MARESME,  

“”” 
Havent-se constituït el passat dia 11 de juny de 2011  el nou Ajuntament sorgit de les Eleccions Municipals 
celebrades en data de 22 de maig de 2011, en compliment d’allò que disposa l’article 38.c)del reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 
28 de novembre, cal fer el nomenament  dels representats municipals en els òrgans col·legiats de les 
Entitats supramunicipals de les quals el municipi de CALDES D’ESTRAC en forma part. 
 
Atès que per Decret de l’Alcaldia núm.401,  de data de 16 de juny de 2011, es va  organitzar les atribucions 
de l’Alcaldia, als efectes de la seva delegació, en diferents àmbits de gestió, entre els quals hi ha el de 
“GOVERN LOCAL, SERVEIS PÚBLICS I MEDI AMBIENT” la gestió ordinària de les atribucions de l’Alcaldia en 
dit àmbit  al Regidor MARCOS BLAZQUEZ GARCIA i “URBANISME, HABITATGE i VIA PÚBLICA” delegant la 
gestió ordinària de les atribucions de l’alcaldia en dit àmbit a la regidora ELISABETH SEGURA GUBERN. 
 
Atès que el municipi de Caldes d’Estrac forma part del CONSORCI PER AL TRACTAMENT  DE RESIDUS SÒLIDS 
URBANS DEL MARESME i correspon designar un representant municipal en dita Mancomunitat. 
 
És necessari, per motius organitzatius modificar l’acord pres en data 11 de juliol de 2011. 
 
Aquesta Alcaldia proposa l’adopció dels següents: 
 
A C O R D S 
 
PRIMER: 
Deixar sense efecte l’acord pres pel Ple de l’Ajuntament de data 11 de Juliol de 2011 pel que fa a la 
designació de representants de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac al Consorci per al Tractament de Residus 
Sòlids Urbans del Maresme. 
 
SEGON: 
Designar com a representants de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac al Consorci per al Tractament de Residus 
Sòlids Urbans del Maresme als següents Regidors: 
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TITULAR: Joaquim Arnó Porras 
SUPLENT: Marcos Blázquez García 
 
TERCER: 
Comunicar aquest acord als Regidors afectats i al CONSORCI PER AL TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS 
URBANS DEL MARESME 
 
No obstant això el Ple, amb superior criteri acordarà allò que consideri més oportú. 

””” 

Una modificació de delegació que en definitiva és la substitució del titular i el suplent fins 
ara per delegació del ple del cartipàs teníem com a titular el regidor Marcos Blázquez 
Garcia i com a suplent la senyora Elisabet Segura Gubern i en aquests moments feríem 
la modificació i fi que el titular fos un servidor de vostès i el suplent el regidor Marcos 
Blázquez Garcia. 

Portaveu del Grup Municipal del PSC: Ens abstenim 

Alcalde: Molt bé, doncs queda aprovat per cinc vots a favor del Grup Municipal de CiU i 
quatre abstencions del Grup Municipal del PSC i ara passaríem a l’apartat de mocions 
se’n ha presentat una per part d’alcaldia, que és una 

 

15. MOCIÓ EN DEFENSA DE LA LLENGUA CATALANA COM A LLENGUA 
VEHICULAR DE L’EDUCACIÓ A LES NOSTRES ESCOLES 

 

Alcalde: Té la paraula la regidora de cultura 

Regidora Roser Alsina del Grup Municipal de CiU: Bona nit, arran de la sentència del 
Tribunal Suprem referent al model d’immersió lingüística, la plataforma Som Escola.cat va 
iniciar un seguit d’accions de protesta contra aquesta sentència i en defensa del català 
com a llengua vehicular de l’educació a Catalunya, moltes entitats arreu del país es van 
adherir a aquests actes i concretament a Caldes es va organitzar una concentració a la 
plaça de la vila a la que aquest consistori es va adherir. Com a continuïtat d’aquestes 
accions s’ha instat als ajuntaments a presentar una moció en defensa de la llengua 
catalana, des de l’Ajuntament creiem que l’escola catalana respon en profunditat a les 
necessitats socials i culturals del nostre país que contribueix de manera decisiva a pal·liar 
el greu desequilibri que viu el català llengua pròpia de Catalunya, respecte al castellà en 
diferents àmbits i ajuda a aconseguir una societat cohesionada, per tot això ens adherim 
a la iniciativa de Som Escola.cat a través de la següent moció. 

Alcalde: Perdó, una puntualització és una moció conjunta dels dos grups municipals, pot 
continuar, gràcies. 

Regidora Roser Alsina del Grup Municipal de CiU: 

“”” 

El Tribunal Suprem espanyol ha dictat tres sentències que qüestionen el paper del català 
com a llengua vehicular de l’educació a Catalunya, fet que ha estat ratificat per una 
interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que estableix un termini 
màxim a la Generalitat per a convertir el castellà en llengua vehicular, juntament amb el 
català, als col·legis de Catalunya. 
 
Aquestes resolucions requereixen a la Generalitat per a que adapti el sistema d’educació 
català a la situació creada per la declaració de la Sentència 31/2010 del Tribunal 
Constitucional, que considera segons, aquesta resolució el castellà com a llengua 
vehicular de l’educació a Catalunya juntament amb el català. 
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En primer terme, considerem incoherent aquestes resolucions amb la pròpia Sentència 
del Tribunal Constitucional a la que fan referència, ja que la STC no declara 
inconstitucional el sistema d’immersió lingüística. És més, hi ha sentències anteriors, de 
1994 i 2010, que avalen el model català. 
 
En concret, segons la STC 31/2010, el caràcter cooficial de les llengües i el principi de 
normalització lingüística de la llengua catalana han de comportar que les dues llengües 
oficials han de ser objecte d’ensenyament i que el català pot ser el centre de gravetat del 
sistema educatiu a Catalunya, sense que això signifiqui l’exclusió del castellà com a 
llengua de l’educació. 
 
A més, el model lingüístic educatiu català ha garantit la igualtat, la cohesió social, i les 
competències lingüístiques necessàries, tant en català com en castellà. 
 
Pels motius exposats, l’Ajuntament de Caldes d’Estrac aprova la següent moció, que 
acorda: 
 
Atès que la immersió lingüística a l’escola catalana ha suposat una de les principals eines 
de cohesió social de Catalunya dels darrers 25 anys. 
 
Atès que la Unió Europea ha qualificat aquest model d’exemplar i exitós. 
 
Atès que el Tribunal Suprem espanyol i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
qüestionen aquest model que permet aprendre perfectament tant el català com el 
castellà. 
 
Atès que té vigència la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, recolzada per 
una àmplia majoria del Parlament de Catalunya. 
 
Primer: Donar suport a l’actual model d’immersió lingüística de l’educació catalana i a la 
Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. 
 
Segon: Donar suport a la Generalitat de Catalunya en totes aquelles actuacions que porti 
a terme per a defensar el català a la nostra escola. 
 
Tercer: Donar suport a les mobilitzacions i concentracions que es proposin de vocació 
unitària al nostre municipi. 
 
Quart: Donar suport a totes les entitats i associacions caldenques que proposin accions i 
activitats diverses reivindicant el bon funcionament del sistema educatiu català pel que fa 
la immersió lingüística. 
 
Cinquè: Donar suport a la comunitat educativa caldenca que des de fa anys ha estat la 
principal responsable que aquest model hagi estat un èxit d’integració i cohesió social a 
Caldes, igual com ho han estat les comunitats educatives locals al llarg de tota la geografia 
catalana. 
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A tal efecte, s’enviarà aquesta moció al Parlament de Catalunya. 
            “”” 

Alcalde: Té la paraula 

Portaveu del Grup Municipal del PSC: A favor, totalment 

Alcalde: Molt bé, doncs queda aprovada per unanimitat la moció. 

Entraríem als 

 

16. PRECS I PREGUNTES 

Alcalde: No se’n ha presentat cap per escrit, per tant si en tenen de verbals  

Portaveu del Grup Municipal del PSC: Si, tenim una verbal, passo la paraula a la meva 
companya. 

Regidora Àngels Massisimo del Grup Municipal del PSC: El diumenge 5 de juny 
passat durant la celebració del dinar commemoratiu de la Fundació de l’Agrupació de 
Pensionistes i tercera edat de Caldes d’Estrac, l’alcalde senyor Joaquim Arnó va prendre 
la paraula per comunicar als assistents que el mes de setembre passat ja hi hauria els 
plànols del futur Casal d’Avis. 

Atès que ja som entrats al mes de novembre voldríem fer una pregunta sobre aquest 
tema, com recordareu la darrera promesa del Casal feta per CiU era i encara hi ha un 
cartell, encara que és un cartell nou on ha desaparegut el telèfon, el Camí Ral, 
concretament a un espai que es coneix, no sé si amb altres noms, però segur com la 
fàbrica d’en Miquel, al mateix lloc on també semblava imminent la construcció 
d’habitatges i d’un Casal infantil, però pel que fa al Casal l’anunci es va fer de viva veu, 
en un context molt concret, en un context festiu i ha passat el temps i bé, doncs, no se 
sap o no sabem el grup municipal com ha acabat aquesta qüestió. 

Creiem que hauria anat molt bé, poder veure els plànols, al menys els avis haurien pogut 
dir respecte a un local que els ha de donar servei a ells si la distribució de l’espai els hi 
semblava adequada, si cobria les necessitats més bàsiques o com es podrien en cas que 
calgués modificar d’alguna manera. Coses sobre les quals no consta que mai ningú els hi 
hagi preguntat de moment. Per tant la pregunta seria: què hi ha dels plànols que havien 
de ser a punt al setembre i que hi ha del projecte de Casal nou. Gràcies. 

Alcalde: Bé, miri li contestaré, la gent de Caldes el coneix per Can Vidal, recordo el 
moment perquè algú després va escriure en el Facebook que eren convidats i ben 
convidats, però cal recordar que l’Associació de Pensionistes a la festa anual que té cada 
any convida sempre a l’alcalde, des de fa molt de temps. 

La veritat és que vostè ho sap si li hem preguntat a l’Associació de Pensionistes? Ho 
sap? Si, ho sap. 

Regidora Àngels Massisimo del Grup Municipal del PSC: M’ho està preguntant? 

Alcalde: Si, si 

Regidora Àngels Massisimo del Grup Municipal del PSC: Li contesto? 

Alcalde: Si 

Regidora Àngels Massisimo del Grup Municipal del PSC: Crec que si, és la meva 
última informació. 

Alcalde: La seva informació, potser, doncs l’hauria d’actualitzar una miqueta. 

De totes maneres no pateixi que l’avantprojecte ja està fet pel departament d’habitatge, li 
estic contestant. El Departament d’Habitatge va fer l’avantprojecte i els plànols els tindran 
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en breu i a la que els tinguin no pateixi que després de la Junta de l’Associació d’avis que 
espero que no parli com a membre de la Junta, és clar, sinó com a membre del Grup 
Municipal, doncs la Junta d’Associació d’Avis disposarà dels plànols, podrà dir-hi la seva i 
és obvi que els veuran inclús abans de ser aprovats. 

Alguna altra pregunta? 

Regidora Àngels Massisimo del Grup Municipal del PSC: Simplement aclarir que 
l’Associació que vostè diu de Pensionistes de la qual jo sóc membre, no de la Junta, sinó 
de l’Associació des de que vaig arribar a Caldes, es diu Agrupació de Pensionistes i 
Tercera edat de Caldes d’Estrac. És un petit detall però que m’agradaria que així constés. 

Alcalde: Estic segur que m’ha il·luminat perfectament i no tornaré a repetir l’error. 

Regidora Àngels Massisimo del Grup Municipal del PSC: Gràcies 

Alcalde: Alguna altra pregunta? Bé, doncs, siguent un ple ordinari finalitza en aquests 
moments el Ple. 


