
 

 

 

                               Ajuntament de                   Caldes d’Estrac 
 

 

 

 
ACTA DE SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
EN DATA 27 DE DESEMBRE DE 2011 
 
Identificació de la sessió 
Núm.: 6 
Caràcter: Extraordinari 
Data: 27 de desembre de 2011 
Horari: de 20:00 a 21:00 
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) 
Sr. Víctor Pastor Giros (PSC) 
 
Presenten excuses: 
 
Sr. Marc Vergés Ros, Segon tinent d’alcalde (CIU) 
 
 
Secretari: 
 
Sr. Oscar Campos Planes 
 
 
Alcalde: Bona nit a tothom, sota el so de les campanes comencem el Ple extraordinari 
del dia d’avui. Siguent un Ple extraordinari tan sols es composa de punts de resolució 
sense plecs i preguntes ni aprovacions d’actes. 

Hi ha un punt de l’ordre del dia que és el número 6  que és la moció sobre el finançament 
local que per acord dels dos grups municipals es deixarà al damunt de la taula i es 
discutirà en el proper Ple. 

Hi ha algú que té una màquina engegada perquè s’acopla alguna cosa. 

Si, agrairia que tanquessin els mòbils, gràcies. 

Bé, iniciarem el primer punt de l’ordre del dia que a conseqüència de la renúncia de la 
regidora Rosabel Cantenys, doncs, cal donar presa de possessió al nou càrrec del 
regidor del PSC el senyor Victor Pastor Girós. 
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1. PRESA POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDOR DE L’AJUNTAMENT DE 
CALDES D’ESTRAC DEL SENYOR VICTOR PASTOR GIROS. 

Alcalde: Normalment per deferència qualsevol baixa es dóna compte al darrer punt de 
l’ordre del dia i qualsevol alta es dóna compte en el primer punt de l’ordre del dia, com és 
el cas. 

Per tant el senyor Víctor Pastor si es vol acostar li prendrem jurament. 

“Jura o promet per la seva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec 
de regidor de l’excel·lentíssim Ajuntament de Caldes d’Estrac en lleialtat al rei i guardar i 
fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat?” 

Regidor Victor Pastor Girós (PSC): Si, ho prometo 

Alcalde: Molt bé, doncs, benvingut al Consistori. 

(Aplaudiments) 

Alcalde: Pot prendre seient al costat del secretari. Permeti’m només unes paraules, 
doncs, donar-li la benvinguda a una feina que a vegades és ingrata als ulls de la 
ciutadania, però que li asseguro que reconforta quan finalment els objectius s’acaben 
complint. 

I espero, doncs, que els seus objectius, en tot cas més tard que d’hora, es puguin 
complir. 

Si vol dir alguna paraula. Molt bé, doncs, li donem la benvinguda. 

Passaríem al següent punt de l’ordre del dia  

 

2. RATIFICACIÓ DE L’ACORD PRES PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 15 DE DESEMBRE DE 2011 REFERENT A LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL 
PRESSUPOST 2011, 5/2011. 

“”” 

RATIFICACIÓ ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL SOBRE MODIFICACIÓ DE 
CRÈDIT 5/2011 

 

1. La Junta de Govern Local va prendre el següent acord que es transcriu de 
forma íntegre 

“”” 

1. Atesa la necessitat d’atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals la 
consignació en el pressupost actual és insuficient, cal tramitar l’expedient de modificació de crèdit 
per mitjà de transferència de crèdit, amb subjecció a les disposicions vigents. 

2. S’han examinat els crèdits de l’esmentat pressupost que es poden deduir sense pertorbació del 
servei i s’ha proposat la modificació de crèdit mitjançant: 

 

 Consignació de despeses amb crèdits de baixa 
 

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ CONSIGNACIÓ 
INICIAL 

PROPOSTA DE 
BAIXA 

CONSIGNACIÓ 
DEFINITIVA 

12 150 61911 Aigua de Reg 100.000,00 € 100.000,00 € 0,00 € 
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Total baixes crèdits: 100.000,00 € 
 

 Consignació de despeses amb crèdits en alta 
 

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ CONSIGNACIÓ 
INICIAL 

PROPOSTA 
D’ALTA 

CONSIGNACIÓ 
DEFINITIVA 

11.150.61905 Recup.Integral Parc Can Muntanyà 269.768,84 € 100.000,00 € 369.768,84 € 

 
Total altes crèdits: 100.000,00 € 
 
3. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Text Refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals i als articles 34 a 38 del Reial Decret 500/1990. 

4. Segons l’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim 
local, l’aprovació de la modificació del pressupost és competència del Ple de l’Ajuntament amb 
majoria simple. 

 
Es proposa a la Junta de Govern Local que prengui el següent 
 
ACORD 
PRIMER: Aprovar inicialment l’expedient de crèdit extraordinari núm. 05/2011 que cal finançar 
mitjançant baixes dels crèdits d’aplicacions de despeses, del pressupost vigent de la Corporació. 
 
SEGON: Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, 
mitjançant publicació d’un edicte al BOP i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament a l’objecte que es 
puguin interposar les reclamacions que s’estimin oportunes. 
 
TERCER: Determinar que en cas que no es presenti cap reclamació l’acord s’entendrà elevat a 
definitiu sense adoptar-se un de nou. 
 
QUART: Ratificar el present acord en la sessió plenària corresponent. 
 
 
No obstant la Junta de Govern Local amb el seu superior criteri decidirà allò que cregui més 
oportú. 

            “”” 

2. Com sigui que aquest acord ha de ser ratificat pel Ple. 

Es proposa al Ple de la corporació de prendre el següent 

 

ACORD 

 

PRIMER: Ratificar l’acord pres per la Junta de Govern Local sobre la modificació 
de crèdit del pressupost exercici 2011, 5/2011. 

SEGON: Donar trasllat del present acord al Departament de Tresoreria 
Intervenció. 

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

            “”” 
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Alcalde: En tot cas si els hi sembla la podem comentar amb la següent perquè no deixa 
de ser dues modificacions de crèdit. 

 

3. RATIFICACIÓ DE L’ACORD PRES PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 15 DE DESEMBRE DE 2011 REFERENT A LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT DEL 
PRESSUPOST 2011, 7/2011. 

“”” 

RATIFICACIÓ ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL SOBRE MODIFICACIÓ DE 
CRÈDIT 7/2011 

 

3. La Junta de Govern Local va prendre el següent acord que es transcriu de 
forma íntegre 

“”” 

5. Atesa la necessitat d’atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals la 
consignació en el pressupost actual és insuficient, cal tramitar l’expedient de modificació de crèdit 
per mitjà de transferència de crèdit, amb subjecció a les disposicions vigents. 

6. S’han examinat els crèdits de l’esmentat pressupost que es poden deduir sense pertorbació del 
servei i s’ha proposat la modificació de crèdit mitjançant: 

 Consignació de despeses amb crèdits de baixa 
 

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ CONSIGNACIÓ 
INICIAL 

PROPOSTA DE 
BAIXA 

CONSIGNACIÓ 
DEFINITIVA 

12 150 61900 Enllumenat Públic 48.119,79 € 42.838,99 € 5.280,80 € 

12.150.62211 Biblioteca 6.000,00 € 41,00 € 5.959,00 € 

12.150.62510 Marquesines Bus 1.853,68 € 392,05 € 1.461,63 € 

15.231.62200 Casal de Joves 3.305,33 3.305,33 0,00 € 

16.342.62201 Equipament Esportiu 275,75 € 275,75 € 0,00 € 

16.342.62204 Repar.Piscina Poliesportiu 1.207,72 € 1.207,72 € 0,00 € 

18.320.62202 Inv. Escoles CEIP 1.807,47 € 1.807,47 € 0,00 € 

 
Total baixes crèdits: 49.868,31 € 
 

 Consignació de despeses amb crèdits en alta 
 

APLICACIÓ DESCRIPCIÓ CONSIGNACIÓ 
INICIAL 

PROPOSTA 
D’ALTA 

CONSIGNACIÓ 
DEFINITIVA 

12.150.60902 FEOSL Clavegueram C/del Carme 60.393,09 € 1.011,02 € 61.404,11 € 

12.150.61903 Mur Ctra. Sant Vicenç, 46 72.699,80 € 3.542,53 € 76.242,33 € 

12.150.61906 Via Pública 61.507,07 € 23.805,64 85.312,71 

12.150.61912 Cloració Banys Termals 0,00 13.666,16 € 13.666,16 € 

12.150.62210 Equipament esportiu 58.088,53 € 6.035,49 € 64.124,02 

12.150.62212 Escoles 31.191,75 1.807,47 € 32.999,22 

 
Total altes crèdits: 49.868,31 € 
 
7. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Text Refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals i als articles 34 a 38 del Reial Decret 500/1990. 
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8. Segons l’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim 
local, l’aprovació de la modificació del pressupost és competència del Ple de l’Ajuntament amb 
majoria simple. 

 
Es proposa a la Junta de Govern Local que prengui el següent 
 
ACORD 
 
PRIMER: Aprovar inicialment l’expedient de crèdit extraordinari núm. 07/2011 que cal finançar 
mitjançant baixes dels crèdits d’aplicacions de despeses, del pressupost vigent de la Corporació. 
 
SEGON: Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, 
mitjançant publicacions d’un edicte al BOP i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament a l’objecte que es 
puguin interposar les reclamacions que s’estimin oportunes. 
 
TERCER: Determinar que en cas que no es presenti cap reclamació l’acord s’entendrà elevat a 
definitiu sense adoptar-se un de nou. 
 
QUART: Ratificar el present acord en la sessió plenària corresponent. 
 
 
No obstant la Junta de Govern Local amb el seu superior criteri decidirà allò que cregui més 
oportú. 

            “”” 

4. Com sigui que aquest acord ha de ser ratificat pel Ple. 

Es proposa al Ple de la corporació de prendre el següent 

 

ACORD 

 

PRIMER: Ratificar l’acord pres per la Junta de Govern Local sobre la modificació 
de crèdit del pressupost exercici 2011, 7/2011. 

SEGON: Donar trasllat del present acord al Departament de Tresoreria 
Intervenció. 

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

            “”” 

Alcalde: La una, la primera, va separada perquè, ve donada, doncs, per una modificació 
de la subvenció de la Diputació de Barcelona que canvia de destinació i l’altra ve donada 
també, doncs, per vàries modificacions de partides, sobre tot, tot són d’inversions, de 
partides d’inversions finalitzades a les quals no es necessiten els imports que es 
modifiquen i que passen a consignar altres partides. 

En principi... si, les votarem per separat. La primer és de 100.000 euros que es dóna de 
baixa del projecte aigua de reg que estava integrat dins del projecte de Can Muntanyà i 
s’integra dintre el mateix nom, projecte integral de Parc Muntanyà. 

I les darreres, les següents són baixes en enllumenat públic, biblioteca, marquesines del 
bus, Casal de Joves, equipament esportiu, reparació piscina poliesportiu municipal, 
inversions a les escoles CEIP per passar a FEOSL claveguerams del carrer del Carme, 
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mur de la carretera Sant Vicenç número 46, via pública, cloració de Banys Termals, 
equipament esportiu i escoles en general. 

Bé, és un tràmit dels tants que hi ha en a les modificacions. Té la paraula. 

Portaveu del Grup Municipal del PSC: Si, “bueno”, nosaltres per la nostra part 
entenem, doncs que és un tema de funcionament de govern, intern, nosaltres no 
entrarem en valoracions, si vostès consideren pertinent aquests canvis, doncs, per la 
nostra part ens abstenim en les dues votacions. 

Alcalde: Molt bé, doncs, quedarien aprovades per cinc vots a favor del Grup Municipal de 
CiU i cinc abstencions del Grup Municipal del PSC, ambdós punts de l’ordre del dia. 

Passaríem al següent punt de l’ordre del dia que és el número 4 que és la 

 

4. RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS PRESENTADES PEL SINDICAT UGT I EL GRUP 
MUNICIPAL DEL PSC. 

Alcalde: sobre la modificació de plantilla del darrer ple. Li passo la paraula al senyor 
secretari. 
 
Secretari: Bona nit a tothom. 
 
“”” 
1. En data 7 de novembre de 2011 el Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment la modificació i 
amortització de diferents llocs de treball de la plantilla al servei de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac 
per l’exercici 2012. 

2. Durant el període d’exposició al públic es van presentar dues al·legacions: una del sindicat 
UGT en data 1 de desembre de 2011 registre d’entrada núm. 3860 i l’altre del Grup Municipal del 
PSC en data 5 de desembre de 2011 registre d’entrada núm. 3897. 

3. Vist l’informe emès per la secretaria d’aquest Ajuntament en data 15 de desembre 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. 

 

Es proposa de prendre el següent  

ACORD 

PRIMER: Desestimar les al·legacions presentades tant pel sindicat UGT com pel Grup Municipal 
del PSC sobre l’acord pres pel Ple de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac referent a la modificació i 
amortització de diferents llocs de treball del personal al servei de l’Administració per l’exercici 
2012, pels motius exposats en l’informe de secretaria de data 15 de desembre de 2012. 

SEGON: Incorporar l’acord pres sobre la plantilla al pressupost que s’hagi d’aprovar per l’exercici 
2012. 

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

QUART: Donar trasllat del present acord al sindicat UGT i al Grup Municipal del PSC i a Recursos 
Humans de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac. 

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

 “”” 
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Alcalde: Molt bé, té la paraula 

Portaveu del Grup Municipal del PSC: Si, bé, nosaltres per ser coherents, doncs, ja 
vam dir al seu dia que hi han dos lectures una seria la lectura política, que ja la vam dir el 
seu dia en el Ple del 7 de l’onze, nosaltres que entenem que primer s’havia de fer una 
valoració dels treballs, de les funcions que hi ha i després valorar quines són les 
necessitats pressupostàries actuals, en base això és quan començaríem a plantejant-se 
com haurien de ser les retallades possibles, no? i nosaltres el que plantegem és que en 
primer lloc abans de parlar de funcionari, ja sigui interí, amb les condicions que estigui 
hauríem de parlar d’una retirada dels càrrecs de confiança, això nosaltres ja ho vam dir 
en el seu dia, que era els primers que s’haurien de retallar, donar exemple amb els 
càrrecs de confiança perquè entenem que són els que tenien una aportació de valor 
afegit menor en les funcions actuals de l’Ajuntament. 

Segon punt en les al·legacions nosaltres el convidem a la propera ocasió, aquest cop ho 
hem fet i ho tornarem a fer i estarem amb les mans obertes a fer-ho, doncs el que seria la 
constitució d’una comissió d’estudi per valorar quines són les funcions que s’han de fer i a 
partir d’aquí, doncs, veure, doncs, si el personal actualment s’acopla en aquestes 
funcions i a partir de llavors establí segons les necessitats pressupostàries, quines són 
les possibles retallades que hi hagi d’haver-hi, si o no. Aquest seria el nostre 
plantejament, que ja en el seu dia li vam manifestar en el Ple del 7 de novembre, doncs, 
ens tornem a confirmar amb el que hem dit. 

Alcalde: Molt bé, tan sols dir-li que els càrrecs de confiança, com vostè molt bé sap són 
de lliure designació i no estan escalfant cadires, sinó que fan feina, si no la fessin els 
càrrecs de confiança les farien funcionaris o laborals de la mateixa categoria o amb les 
mateixes funcions i això ho dic perquè en governs anteriors sempre hi ha hagut càrrecs 
de confiança també, a costos molt més elevats, tan sols cal valorar el pressupost actual 
en que tant l’òrgan polític com els càrrecs de confiança sumats l’import és menor al que 
per exemple tenien el 2006. 

És a dir, tot i així, l’austeritat en l’Ajuntament i segueix, tenim, potser si que n’hi ha més, 
però cobren menys i fan les mateixes funcions o més, per tant és un tema de valoració, 
d’organització municipal, d’organització del propi equip de govern en el qual jo entenc, 
doncs, que no hi puguin estar-hi d’acord perquè l’haguessin distribuït d’una altra manera, 
és obvi, ja ho sabem com estava distribuït l’Ajuntament fa cinc anys quan governaven 
vostès amb un gerent plenipotenciari que feia i desfeia, nosaltres ho hem redistribuït 
d’una altra manera i això provoca canvis organitzatius als quals s’hi ha de fer front perquè 
una cosa seria discutir el pressupost i l’altra l’execució material d’aquest pressupost en 
que inclou, béns i serveis i recursos humans, per tant és un tema organitzatiu que 
entenem que és potestat del govern. 

Portaveu del Grup Municipal del PSC: L’entenc, només li diem el nostre criteri. 

Alcalde: Perfecte 

Portaveu del Grup Municipal del PSC: És la nostra postura, vostès tenen els seus 
criteris, nosaltres tenim els nostres i els manifestem i torno a insistir, torno a insistir que 
és necessari crear una comissió per valorar les funcions de cadascú, nosaltres estem 
disposats a participar-hi. 

Alcalde: Bé, doncs, el seu vot serà  

Portaveu del Grup Municipal del PSC: contrari, evidentment 

Alcalde: contrari, per tant la primera votació quedaríem empatats, és a dir, cinc vots a 
favor del Grup Municipal de CiU, cinc en contra del Grup Municipal del PSC, en segona 
votació i en vot de qualitat, quedaria aprovat per cinc vots a favor del Grup Municipal de 
CiU i cinc en contra del Grup Municipal del PSC. 

Passaríem al següent punt de l’ordre del dia, en que seria 
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5. APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST PER L’EXERCICI 2012. BASES 
D’EXECUCIÓ PLANTILLA PRESSUPOSTÀRIA, PRESSUPOST DE L’EPEL CALDES 
XXI I EL CONSOLIDAT. 

Secretari: 

“”” 

Atès que ha estat elaborat al pressupost les bases d’execució, la plantilla 

pressupostària i el pressupost de l’EPEL que hauran de regir durant l’exercici 2012. 

Atès que aquesta tasca s’ha realitzat a l’ampara d’allò que disposen els articles 

21.1. f), 90 i 112 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les bases del Règim Local. 

Articles 162 a 171 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. 

Atès que l’aprovació inicial és matèria del ple municipal. 

Es proposa al Ple de la Corporació que prengui el següent 

ACORD 

PRIMER: Aprovar inicialment el Pressupost General d’aquesta Corporació per l’exercici 

2012, així també aprovar les Bases d’Execució i el pressupost de l’EPEL que forma part 

integral del Pressupost General. 

RESUM PER CAPÍTOLS D’INGRESSOS 

CAPÍTOLS D E N O M I N A C I Ó E U R O S 

 A) OPERACIONS CORRENTS 

 

 

I Impostos directes 1.711.300,00 

II Impostos indirectes 40.000,00 

III Taxes i altres ingressos 795.700,00 

IV Transferències corrents 607.650,00 

V Ingressos patrimonials 326.000,00 

 
B) OPERACIONS DE CAPITAL 

 

 

VI Alienació d’inversions reals 0,00 

VII Transferències de capital 0,00 

VIII Actius financers 0,00 

IX Passius financers 0,00 

   

 TOTAL . . . . . 3.480.650,00 
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RESUM PER CAPÍTOLS DE DESPESES  

CAPÍTOLS D E N O M I N A C I Ó E U R O S 

 A) OPERACIONS CORRENTS 

 

 

I Despeses de personal 1.769.300,00 

II Despeses en béns corrents i serveis 1.141.900,00 

III Despeses financeres 79.500,00 

IV Transferències 214.650,00 

 
B) OPERACIONS DE CAPITAL 

 

 

VI Inversions reals 0,00 

VII Transferències de capital 0,00 

VIII Actius financers 0,00 

IX Passius financers 275.300,00 

   

 TOTAL . . . . . 3.480.650,00 

 

PRESSUPOST EPEL RESUM PER CAPÍTOLS INGRESSOS 

Pressupost d’ingressos Import 

Cap. III. Taxes i Altres ingressos 

Cap. VIII (aportacions rebudes al fons patrimonial 

2009-2010) 

115.545,00 

 

  18.669,05 

Total ingressos 134.214,05 

 

PRESSUPOST EPEL RESUM PER CAPÍTOLS DESPESES 

Pressupost de despeses Import 

Cap. II Despeses en béns corrents i serveis 

Cap. VI Inversions Reals 

115.545,00 

  18.669,05 

Total ingressos 134.214,05 
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PRESSUPOST CONSOLIDAT AJUNTAMENT-EPEL 

PRESSUPOST CONSOLIDAT AJUNTAMENT-EPEL 

 

Ingressos Ajuntament Caldes XXI Ajustos Consolidat 

Impostos directes 1.711.300,00   1.711.300,00 

Impostos indirectes 40.000,00   40.000,00 

Taxes i altres ingressos 795.700,00  

115.545,00 

 

    6.100,00   

 

905.145,00 

Transferències corrents 607.650,00   607.650,00 

Ingressos patrimonials 326.000,00   

  86.000,00   

 

240.000,00 

Alienació d’inversions reals 0,00   0,00 

Transferències de capital 0,00   0,00 

Actius financers 0,00  

18.669,05 

 

                     

0,00 

18.669,05 

Passius financers 0,00   0,00 

Total ingressos 2011 3.480.650,00 134.214,05 92.100,00 3.522.764,05 

 

Despeses Ajuntament Caldes XXI Ajustos Consolidat 

Despeses de personal 1.769.300,00   1.769.300,00 

Despeses de béns corrents i 
serveis 

1.141.900,00  

115.545,00 

 

  86.000,00   

 

1.171.445,00 

Despeses financeres 79.500,00   79.500,00 

Transferències 214.650,00     6.100,00 208.550,00 

Inversions reals 0,00  

18.669,05 

 

    

 

18.669,05 

Transferències de capital 0,00   0,00 

Actius financers 0,00   0,00 

Passius financers 275.300,00   275.300,00 

Total despeses 2011 3.480.650,00 134.214,05 92.100,00 3.522.764,05 
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SEGON: Aprovar inicialment la plantilla pressupostària que comprèn tots els llocs de 

treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual segons el següent detall: 

PLANTILLA DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT DE CALDES 

D’ESTRAC   -   EXERCICI  2012 

 

Denominació    

 Núm. 

Places 

Grup titulació vacants 

FUNCIONARIS DE CARRERA    

1.1-Secretari/ària-Interventor/a 1 A1/A2 ------ 

 1.2 – Tècnic/a Administració General   

 1.3 – Tècnic/a Admnistració Especial  

1.4 - Tècnic Administració General  (RR.HH.) 

1 

1 

1 

A/1 

A1/A2 

A1 

------ 

Interí  

Interí  

 2. Escala d’administració especial    

2.1 Subescala Tècnica 

 

   

2.2 Subescala Serveis Especials    

2.2.1 Comeses especials    

Tècnic/a Activitats Lleure 1 A2 ----- 

Auxiliar Tècnic de Territori 1 C2 ----- 

2.2.2 POLICIA LOCAL    

Inspector de Policia 1 A2 ---- 

Caporal Policia Local 1 C2 ---- 

Agent de Policia 

Vigilants - Auxiliar de Policia                                                 

9 

2 

C2 

          C2 

1 interí 

Interins  

    

2.2.3 PERSONAL D’OFICIS    

Encarregat/da brigada  1 C2 Interí 

Oficial Paleta 1 C2 ---- 
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Operari/a Brigada  3 AP ---- 

Oficial 1ª   

Oficial 2ª  

2 

2 

C2 

AP 

Vacants  

Vacants  

-3. Escala d’Administració General 

3.1 – Administratius/ivas  

 

3 

 

C1 

 

vacants 

3.1 Subescala Auxiliar    

Auxiliar Administratiu/va   6 C2 3 interí   

    

- PERSONAL LABORAL    

Denominació    

 Núm. 

places. 

Assimilat 

grup titulacio 

vacants 

Administratius/ivas 

Auxiliar Administratiu/va 

3 

3 

C1 

C2 

Vacants 

---- 

Psicòleg/oga 1 A1 interí 

Operari/a Neteja                       2  AP  interí 2 

Bidell/a 1 

    

AP 1 interí 

 

Treballador/a Social                 1 A2 ---- 

Educador/a Social              1 A2 interí 

Treballador/a Famíliar                        1 C2 interí  

Ajudant Tècnic/a Emissora                    1 C2 ---- 

Operari/a Brigada      

Oficial  1ª  

Oficial 2na 

6 

1 

1                    

AP 

C2 

C2 

4 interí 

Interí 

Vacant 

Tècnic/a Mitjà/jana en Promoció Econòmica 

Tècnic/a Mitjà/ana de Joventut i Educaciò 

Auxiliar Activitats Lleure 1 C2  

 

1                    

1 

1 

A2 

A2 

C2 

Interí 

Interí 

Interí  
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PERSONAL EVENTUAL  AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT DE CALDES D’ESTRAC - - 

- 2011 

CÀRREC CONFIANÇA     

Denominació                                  Núm 

Places 

Grup 

titulació 

Vacants 

Coordinador Serveis Personals 

Coordinador Serveis Socials  

Coordinador Promoció Econòmica 

1 

1 

1 

-------------- 

-------------- 

-------------- 

Interí 

Interí 

Interí 

 

PERSONAL TEMPORAL  AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT DE CALDES D’ESTRAC - 

2011  

PERSONAL FUNCIONARI    

Denominació Núm. 

places 

Grup 

titulació 

 

Auxiliar Administrativa Biblioteca 

Agents Policia interins  

1 

2 

C2 

C2 

Reforç Biblio 

Reforç Estiu 

 

PERSONAL LABORAL     

Denominació Núm. 

places 

Grup 

titulació 

 

Operari Brigada                2 AP Temporal  

 

TERCER: Exposar al públic el present acord del termini de quinze dies, termini durant el 

qual les persones interessades podran realitzar al·legacions o suggeriments. En el 

supòsit de que es plantegin al·legacions, al present acord restarà elevat a definitiu sense 

necessitat de prendre cap altre acord. 

No obstant això, el Ple de la corporació amb el seu superior crtieri acordarà allò que 

cregui més oportú. 

            “”” 
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Alcalde: M’agradaria matisar un petit apunt i és que en la memòria d’alcaldia en el segon 
paràgraf hi ha un petit error numèric que evidentment no quadra amb els quadros. 
Suposo que s’hauran donat compte i és que parla de que el pressupost ascendeix a 
3.526.550 euros amb un estalvi de 620.100, que representa un 14,95, quan hauria de dir 
que el pressupost és de 3.480.650 amb un estalvi de 666.000 que representa el 16,06 per 
cent, és un apunt que no quadraria, més que res deixeu-m’ho reflectir. 

Bé, el present pressupost, que ve explicat a la pròpia memòria de l’alcaldia a la qual faré 
una breu síntesi, el que fa és intentar reduir tots aquells serveis en els quals hem 
“d’apretant-se” el cinturó que no són bàsics o que incideixen directament amb la 
ciutadania a fi de que la crisi es ressenti el menys possible i ens permeti disposar dels 
mateixos serveis o si no tots, com a mínim a la major part d’ells a uns mínims costos per 
la ciutadania. 

Hem tingut que fer unes puges moderades, per exemple parlo de puja moderada de 
7,22% de l’IBI quan en altres municipis es parla fins i tot del 50%, sobre tot ja ho vam 
comentar-ho en el ple de les ordenances, per fer front a la baixada de les aportacions de 
l’Estat, no oblidem que aquesta pujada d’un 7,22 representa aproximadament uns 92.000 
euros d’increment d’ingressos, quan la pròpia institució de l’Estat baixa més del 20%, 
compte un 20% que és la previsió respecte a l’any 2011, més la devolució que ja se’ns 
descompte a més a més, per tant estem parlant que baixa 110.000 euros, el propi IBI no 
acaba assumint la baixada de l’Estat. 

Per altra banda en el pressupost es reflecteix també el fet de que no surten tota una sèrie 
d’ingressos però tampoc surten tota una sèrie de despeses com poden ser l’Escola 
Bressol o els Banys Termals, és a dir, els Banys Termals que sabem que està en licitació 
i en breu acaba el termini per presentació de pliques, doncs, fins ara el funcionament dels 
Banys Termals era que s’ingressaven a l’Ajuntament aproximadament uns tres-cents i 
pico mil euros i escaig i sortia de l’Ajuntament aproximadament la mateixa quantitat, 
doncs, evidentment aquí tan sols està reflectit dos mesos perquè se suposa que, com 
que el contracte finalitza a finals del mes de febrer a u de març ja estarà en funcionament 
un nou règim concessionari en el que ja no s’hi haurà d’ingressar i per tant tampoc 
s’haurà d’abonar. 

Per altra banda els ingressos de l’Escola Bressol estan reduïts a zero perquè com saben 
la concessionària des del mes de setembre ja es fa càrrec de l’ingrés directe dels usuaris, 
per tant ja no es reflexa l’ingrés i tampoc la despesa i per altra banda la despesa ha 
minvat una miqueta sobre tot al que respecta als ingressos aquests. 

A l’hora de fer el pressupost s’ha de tenir en compte sobre tot l’any 2010, és a dir, 
l’exercici tancat. 

Com he dit i parlaré ara d’ingressos la puja més important es produeix en a l’IBI, és a dir, 
aquest 90.000 i escaig euros, per tant si comparem amb l’any 2010 o amb el 2006 en que 
l’IBI representava un 31 i escaig per cent enguany representarà quasibé el 40%, és a dir, 
el 39,58. Si, hi ha una major dependència dels ingressos de l’Ajuntament respecte a 
l’aportació directa dels ciutadans. 

Per altra banda l’Impost de vehicles que en aquí des de la imposició de la Zona Blava hi 
ha hagut un increment important sobre tot en a l’alta de censos, hem passat del 3,26 % 
d’ingressos en a l’any 2006, al 4,14 al 2010 i parlo a exercici tancat a una previsió del 5%, 
5,03 % respecte a l’any 2012. Quan parlem de que la figura impositiva de l’impost de 
vehicles està congelada des de fa 4 o 5 anys que ja estava al màxim, per tant no hi ha 
hagut variació, en tot cas hi ha una pèrdua de poder adquisitiu en el valor de l’impost, 
però tot i així segueix havent-hi un increment important. 

En canvi les plusvàlues si que aminoren, tot i que a exercici tancat del 2010 vam arribar 
als 156.000, perdó, del 2011 estem als 156.000 euros d’ingressos, a l’any 2010 vàrem 
tancar amb 168.000 però hem de tindre una visió prudent i per tant queda pressupostat 
en 130.000, si comparem el 2006 que era d’un ingrés total de 203.000 i parlo sempre en 
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números absoluts de l’any 2006, per tant li hauríem d’aplicar l’increment del preu del 
diner, per tant veiem que la disminució sobre tot pel moment de crisi de la construcció ha 
provocat una rebaixa molt important en a l’ingrés del que genera la pròpia dinàmica 
constructiva. 

Les sortides econòmiques més o menys queden estabilitzades als 28.800 euros, els 
impostos indirectes, com pot ser un impost de construccions si que any rere any l’han 
anat pressupostant a la baixa i ens vam trobar en el 2007, 130.000 euros pressupostats i 
enguany el pressupostem amb 40.000, és a dir, d’una manera prudent els anem rebaixant 
i intentant que al cap dels anys acabi sent un impost residual tot allò que vingui serà 
addicional, tots sabem que Caldes creixerà el que pot créixer, és a dir, pràcticament ja el 
tenim esgotat i és un impost en el qual hem de no dependre d’ell. 

Doncs, si per exemple el 2006 teníem 67.000 d’ingressos, el 2010 el vam tancar en 
17.000, sembla de prudència de deixar-ho en 40.000, insisteixo pràcticament una rebaixa 
del 50% respecte a anys anteriors, però tot i així, perquè hi ha una llicència prevista que 
acabarà complint les previsions. 

Pel que fa a les taxes i preus públics, com aigües, claveguerams i brosses queda, doncs, 
en 338.000 que és el 9,74 %, és a dir, el servei, tots sabem que s’ha de fer un nou servei 
de recollida en que s’ha d’incloure la recollida orgànica, per tant més o menys és el que 
s’acaba recollint. 

La prestació de serveis públics com pot ser el Casal d’estiu, Poliesportiu, vigilància 
policia, zona blava, mercat, serveis culturals a sofert un increment importantíssim, sobre 
tot pel que fa a la zona blava i a taxes d’activitat econòmica en el carrer, passem dels 
33.000 que recollíem el 2006, al 183.000 que es van recollir al 2010 i la previsió de 
232.000 en aquest exercici 2012, per tant és la que puja més. 

Passem de casi un 1%, no arribava a l’1% al 2006, a un 4,52% el 2010, a un 6,67 sobre 
el pressupost d’ingressos totals per a l’any 2012. 

En quan a les taxes d’aquests mateixos serveis, que serien les externalitzacions que hem 
comentat, és a dir, escoles bressol i banys termals, passem dels 404 o 405 del 2006, als 
426 del 2010 i els 12.500 previstos per enguany i que l’any que ve ja no els tindrem, 
perquè repeteixo que són la previsió dels dos mesos, de gener i febrer que ens quedaran, 
a partir d’ara les concessions serà tan sols ingrés no hi haurà despesa. 

La taxa per exemple de competències locals, aquesta que ve donada per les llicències 
d’obra, expedicions de documents i altres temes administratius també sofreix una 
important davallada dels 41.000 que teníem el 2006 passem als 27.700 del 2010 i amb 
una previsió prudencial de 27.400 pressupostat per enguany, és a dir, de 1,20 al 0,79 % 
del total dels ingressos. 

L’activitat econòmica que genera el carrer, ja sigui, doncs, guals, aprofitaments especials, 
ocupacions de via pública, tanques i sobre tot l’activitat dels bars, aquesta és la que més 
activitat ha generar passem dels 84.000 del 2006, als 109.000 del 2010 i una previsió 
prudencial de 108.000 no oblidem que en aquesta mateixa activitat, el 2011 l’hem tancat, 
la tenim tancada a falta d’incorporar un mes a 114.000, per tant de forma prudencial 
deixem en 108.100 euros. 

Els residual són 4.500 i en altres ingressos, que hi ha una baixa important, és a dir, tenim 
pressupostat 72.100, quan en el 2006 passava a 132.000, aquí sobre tot ve donat per la 
baixa en les sancions i multes, és a dir, i les col·laboracions de l’empresa pública. 
L’empresa pública tindrà menys col·laboració amb l’Ajuntament perquè també es nota la 
crisi, per tant hi haurà menys activitat, per tant repercutirà menys respecte en els 
ingressos de l’Ajuntament perquè generarà menys despesa i per això, doncs, reduir una 
previsió. 

Però sobre tot l’alta quantitat de multes, és a dir, des de que es va instaurar la zona blava 
pràcticament les multes s’han reduït a la meitat, tenim zona blava que no era de 
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pagament que tenia de disc horari en que generava una gran quantitat de multes, més del 
doble del que es genera ara i ara de forma automàtica la gent paga sense necessitat de 
que se li hagi de fer la multa, amb el recurs, en tota la documentació que això generava i 
els tràmits administratius que s’han anat simplificant, doncs, bé, dels 132.000 passem als 
72.000 una greu davallada en els ingressos. 

Pel que fa a les transferències corrents que mencionava abans la més greu de totes ha 
estat la previsió dels ingressos de l’Estat, dels 483.900 del 2006, a la mateixa quantitat el 
2010, és a dir, un 14,15 % en el 2010 representa l’11,89 i enguany representarà els 
350.000, poc més del 10%, és a dir, els ingressos de l’Estat, que són els que ens haurien 
de nodrir de tots els serveis que prestem en els ciutadans, sobre tot els impropis cada 
vegada ens resten capacitat. 

De la Generalitat, passem dels 157.000 de 2006, als 325.000 del 2010, és a dir, del 4,62 
al 8,1 i amb una prudència d’un 4,63 que és una previsió prudent de les aportacions de la 
Generalitat, tot i que, el Fons català de cooperació es destina única i exclusivament per 
despesa corrent i hem de sumar-hi totes les subvencions que acabem demanant en a la 
Generalitat per diverses actuacions no les podem pressupostar, hem de ser prudents a 
l’hora de pressupostar-les perquè totes aquestes que anem demanant, a mesura que es 
vagin reconeixent s’aniran incorporant en el pressupost i segur que acabarem tancant 
amb més pressupost d’ingressos però a la vegada també genera pressupost de despesa, 
per tant hem de ser prudents a l’hora de pressupostar-lo. 

I el mateix passa amb les entitats locals, és a dir, dels 113.000 del 2006 als 122.000 del 
2010 amb una prudència de 87.000 per enguany, que passem del 3,31 al 3 i al 2,5, tot i 
que, en aquest exercici hem tancat amb 87.000 pendent de reconèixer moltes de les 
subvencions del 2011 que encara no estan reconegudes, per tant sobrepassarem els 
cent mil i pico d’euros d’ingressos, però, torno a insistir tots aquests ingressos comporten 
com que són subvencions, comporten també activitat i després despesa per tant siguem 
prudents alhora de pressupostar-los i d’empreses privades, doncs bé, dels 12.000 de 
l’any 2006, als 8.600 del 2010 i els 6.500 de forma prudent també el 2012 però sobre tot 
ve degut a que la Caixa de Catalunya abans pagava la revista Portada i enguany ja no la 
paga, per tant aquests cinc mil i pico d’euros que arribaven, home, es noten. estem 
parlant també de petites aportacions. 

I, de famílies i institucions sense ànim de lucre, podríem dir de la Fundació Muntanyà, 
passem dels 1.200 del 2006, als 9.000 que tanquem al 2010 i una estimació prudencial 
de 3.000 euros al 2012. 

Pel que fa als ingressos patrimonials, els interessos de dipòsits bancaris, passen dels 
quasibé 10.000 el 2006, als 5.400 el 2010 a una previsió molt prudencial de 2.000 euros 
el 2012 sobre tot per la falta de tresoreria de les arques municipals com totes les 
institucions en aquest moment, per tant hem de ser prudents i els interessos també són 
menors. 

En canvi la que si que puja és la de concessions i aprofitaments especials, que passa 
dels 141.000 el 2006, als 227.000 quasi 228.000 el 2010 i els 324.000 previstos per 
enguany en aquí si que hi ha totes les concessions que s’han anat atorgant, les que estan 
previstes i les que properament acabaran sortint, el que dèiem és aprofitar, remodelar i 
sobre tot buscar el màxim rendiment al patrimoni municipal. 

Pel que fa a despeses, a veure, explico i permeti’m la introducció que sigui llarga. Per què 
faig referència 2006, 2010 i 2012? perquè és el primer pressupost que es genera amb 
reducció respecte anys anteriors, des de fa molts anys, per tant és bo saber d’on venim i 
on anem i perquè es produeix tot això. 

Si fos un pressupost normal és obvi que parlaríem només de la comparativa en anys 
anteriors. Pel que fa al deute públic, passem de 367.000 a 428.000, 367.000 el 2006, 
444.000 el 2010 i una rebaixa una mica, no gaire el 2012 de 428.000, sobre tot venen 
donats una per deute públic, és a dir, amortitzacions i interessos, que d’aquests 428.000 
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són 350.000 i la gestió del deute de tresoreria que ve a ser el que ens cobra l’organisme 
de gestió tributària per fer les recaptacions, que passa dels 80.000 el 2006 als 75.000 el 
2010 i el 78.000 de previsió el 2012 per tant ens movem amb les mateixes xifres, perquè 
aproximadament es ve a cobrar el mateix. Tot i que se’n generen ingressos per altres 
bandes que no gestiona directament l’Organisme. 

Pel que fa al govern local l’Administració general de seguretat i protecció civil hem passat 
dels 439 el 2006, els 691 el 2010 i els 646 el 2012 una petita lleugera, molt poca variació 
respecte el 2010 exercici tancat. 

A l’administració i urbanisme, passem dels 20.000 del 2006, als 149.000 el 2010, els 
111.000 del 2012. 

Pel que fa als serveis públics, els òrgans de govern, passen, allò que dèiem abans, que 
comentàvem al punt anterior, dels 84.000 del 2006, als 86.000 del 2010 als 73.200 
previstos al 2012. 

L’administració general passa dels 502.000 als 496.000 més o menys ens hem bellugat 
sempre amb les mateixes xifres, els serveis públics passen dels 487.000 als 493.000 i els 
385.000 previstos enguany. 

L’energia elèctrica, doncs, estem sobre els 90.000, el sanejament i provisió d’aigües uns 
13.600, recollida i eliminació de residus sobre els 300.000, neteja viària sobre els 
120.400, transport públic, doncs que no n’hi havia abans és un nou servei que es va crear 
a finals del 2010, sobre uns 18.000, el comerç estaríem sobre els 32.900, ordenació i 
promoció turística sobre els 35.500, banys termals que aquesta si que sempre hi ha hagut 
una xifra molt “abultada” 285.305 i aquest cop 12.000 perquè és aquella compensació 
que dèiem dels ingressos. 

En quant a participació, comunicació i empremta passaríem als 25.000 i la participació 
ciutadana als 53.400. 

En quant a cultura ens quedem en 48.700, biblioteques i arxius uns 20.145 i festes 
populars unes 50.000. 

En quan ensenyament, administració general d’educació passaríem als 173.000, una 
disminució important respecte exercicis anteriors per aquest fet de que la concessionària 
de l’Escola Bressol cobra directament per tant ja no surt en a la comptabilitat municipal. 

Acció Social és pràcticament de les úniques partides que puja, és a dir, passa dels 
55.900 el 2006, als 158.000 el 2010 i els 208.000 en el 2012. 

Ocupació, un servei que no existia, doncs, dels 30.000 passa als 10.000, del 2010 al 
2012. 

Accions públiques relatives a la salut, també un servei que no existia, doncs, es queda en 
4.000. 

En quant a esports i joventut passaríem aproximadament als 125.300 en global, podem 
destacar joventut que més o menys es volta cap als 51.000 més o menys la mateixa 
aportació que hi havia el 2006 i una mica menys el 2010 i la resta està pels mateixos 
paràmetres. 

Una miqueta aquest seria el resum de la previsió d’ingressos, sé que és molt feixuc i 
sobretot els que ens escolten per la radio, que es deuen haver fet un bon “lio” de 
números, però bé un quadro adjunt que penjarem a la web perquè la gent ho pugui 
analitzar amb tranquil·litat. 

Té la paraula 

Portaveu del Grup Municipal del PSC: Si, bé, gràcies per l’explicació. Nosaltres els 
pressupostos sempre creiem que té dos vessants, no? 
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Una és un instrument, un instrument de planejament del recursos de l’Ajuntament i definir 
quina és la manera més eficient en que es gasten. 

I l’altra una expressió de les voluntats de les polítiques. Al final això no és una empresa, 
sinó nosaltres el que fem són els recursos dels ciutadans per utilitzar-lo en accions. 

Bé, nosaltres creiem que són moments important on sobre tot hi ha d’haver serveis a les 
persones, és fonamental que l’Ajuntament que és l’administració més propera pugui fer el 
màxim possible pel servei a les persones, vàries coses que hem vist en el pressupost i 
que ens agradaria fer algun comentari, alguna explicació, no? 

Primer, en urbanisme, escola zero, bé, suposo que està previst, doncs, que totes les 
actuacions que s’han fet aquest any són suficients per l’escola, és una pregunta a veure 
si després em poden respondre. 

Alcalde: Estem parlant d’inversions? 

Portaveu del Grup Municipal del PSC: d’inversions 

Alcalde: Si, a veure 

Portaveu del Grup Municipal del PSC: Si, si em permet 

Alcalde: Bé, bé 

Portaveu del Grup Municipal del PSC: s’apunta les preguntes 

Alcalde: li explicaré però després veurà que no hi ha inversions previstes 

Portaveu del Grup Municipal del PSC: no, no, exacte, si, si és un tema que ara 
comentarem. 

Cultura, en el 2010 estaven previst 40.000 euros a transferències a entitats que finalment 
es van gastar 41.000, llavors entenem que les entitats, doncs, tenen un paper molt 
important en la vida de Caldes llavors davant d’aquesta reducció m’agradaria saber si han 
parlat amb les entitats, si les entitats són conscients d’aquestes reduccions i quin seran 
els criteris a partir dels quals es subministrarà aquests diners a les entitats. 

Acció Social es manté del pressupost però creiem que caldria fer un esforç més 
important. 

Transferències al Casal d’Avis, es passa de 12.000 del 2010 a 6.000, estan avisats?, és a 
dir, se sap si això influirà d’alguna manera en un deteriorament de la qualitat del servei? 
és una pregunta que li fem, ja se que vostès han parlat amb l’entitat i doncs, això no 
repercutirà d’una manera negativa. 

Accions a l’ocupació, zero. Jo no sé si aquesta partida alguns ajuts a l’ocupació els han 
previst en un altre lloc. 

Bé, ara anem a mirar la vessant del pressupost des del punt de vista d’instrument per 
despesa. Bé, tot quadra, sempre quadren, després al final d’any les coses surten com 
surten, no? depèn de com s’hagi fet la gestió, de les incidències que hi hagi hagut, doncs, 
hi ha moments que quadren i altres no, però en principi, “bueno” quadren les coses, no?. 

Bé, ingressos, els ingressos els veiem raonables, els veiem realistes en que han fet un 
exercici, és agafar punt per punt el pressupost i mirar quan ha sigut els ingressos reals 
que han passat en el 2010 i preveiem que en aquest principi el que són els ingressos es 
poden complir, no? 

Bé, la llàstima és que l’empresa pública finalment el que són les plaques fotovoltaiques a 
través de l’EPEL en lloc de donar els 120.000 anuals que estava previst inicialment 
acabaran amb 86.000 euros. 

Bé, respecte a l’apartat de despeses el que si que veiem és que, jo no sé si són 
conscients de l’esforç tan gran que hauran de fer de control de despesa, hauran de fer un 
esforç realment molt gran de control de despesa. 
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Miri han fet l’exercici d’agafar el pressupost del 2010, li han tret el que serien les 
inversions i també les aportacions que va fer l’empresa EPEL, l’empresa pública amb un 
1,4 milions d’euros hi han mirat el que són les despeses que podríem dir corrents i el que 
finalment es valora. 

D’aquestes despeses previstes al pressupost a un dia com avui, es preveien doncs 
4.052.000 euros aproximadament, no? xifres rodones. 

Sap quin va ser el final les obligacions reconegudes en aquest capítol de 4,8 milions 
d’euros, o sigui va haver-hi una desviació de 800.000 euros. 

Alguns exemples de partides a les quals, doncs, si que sobre tot, doncs, amb això s’haurà 
de tenir un control molt estricte, per exemple subministrament d’energia elèctrica en els 
serveis públics, 90.000 però en el 2010 va ser de 106.000 euros. 

Acció social transferència a l’Ajuntament de Sant Vicenç, en el pressupost de 2010 van 
passar a 11.000 i al final van ser 19.700 i ara es posen 10.000. 

Esports i joventut amb manteniment d’edificis van ser 6.000 i al final van ser en el 2010 i 
ara són 3.000. 

Accions a la Joventut es van posar 4.000 euros en el seu dia però en el 2010 la despesa 
va ser d’11.000 en canvi en el pressupost torna a ser de 5.000. 

Comunicació i Participació aquí sobre tot, doncs, caldrà ser molt rigorós, perquè clar 
nosaltres ens mirem les partides, per exemple de material d’oficina i caldrà passar de 
21.000 euros el 2010 a 10.000. 

Publicitat i propaganda de 10.000 euros a 2.000. 

Del Butlletí municipal passar de 47.000 euros a 13.000. 

Ensenyament, igualment el manteniment d’edificis, en el pressupost del 2010 era de 
1.800 però al final va ser de 8.000 i si ara només es posen 15.000, la pregunta és: és 
possible complir amb això? 

Personal, es va posar en el 2009 1,2 milions d’euros i al final va ser 2,1 i en el 2010 va 
ser d’1,7 i al final va passar a 2,1 milions d’euros. 

És a dir, aquí el que diem és que tenim un pressupost de despesa, de les partides de 
despeses que s’ha de ser molt, molt rigorós i s’haurà de portar un control molt estricte, 
no? i de l’experiència que veiem d’altres anys anteriors, veiem altament probable que això 
no s’acabi complint. 

I ara pensem que estem parlant de les coses que quadrin, és a dir, amb els números que 
hi ha ara els ingressos que obtindran que si que veiem realistes quadrarà amb les 
despeses que no les veiem tan realistes a la pràctica, la pregunta és: després que 
passarà amb  les factures pendents de 2011, perquè en el registre d’entrada doncs 
alguns proveïdors estan reclamant factures. 

Després pel que fa a inversions estem d’acord que s’ha de ser prudents, estem d’acord, 
davant de la situació actual en que no sabem, doncs, quines parts de subvencions ens 
vindran des de la Generalitat o la Diputació, doncs estem d’acord, ara bé, hem de tenir 
present que a vegades quan ens venen subvencions i inversions depèn quin cas, doncs, 
s’ha de parlar, doncs, que l’Ajuntament ha de fer front a una part d’aquestes inversions, 
30%, 40%, depèn del que sigui, segons els pressupostos no hi haurà capacitat financera 
per fer front a aquestes inversions quan puguin arribar, en principi durant el mes de juny 
tindrem alguna notícia. 

Si, en definitiva i a títol de síntesi, creiem que els pressupostos el que seria els ingressos 
els veiem realistes comparant amb el que ha sigut l’històric d’altres anys. 

Creiem que les despeses, veiem molt difícil que s’acabin complint, sobre tot si mirem 
l’històric d’altres anys i com les partides que es preveien un any finalment com s’ha anat 
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variant. Si ens arriben inversions en les quals l’Ajuntament hagi de fer una aportació 
addicional aquí en el pla no es veu com s’haurà de fer front en aquestes inversions, no? 

I després destacaríem que cal aquest esforç en importància en partides de contingut 
social. 

Aquest seria una miqueta la valoració que nosaltres faríem d’aquest pressupost. 

Alcalde: Bé, m’he apuntat una sèrie de coses però si me’n deixo alguna, si us plau, 
recordi-me-la. 

A veure, el Casal d’Avis evidentment que està informat i la resta d’entitats em consta se’ls 
hi ha comentat que hi haurà rebaixes i per això s’està preparant un reglament de 
subvenció en els quals alguns membres de vostès estan, s’han interessat en formar-ne 
part, sobre tot per distribuir de forma, diguem-ne objectiva els recursos, o minsos 
recursos que puguin destinar-se a serveis, eh?, per fer algun tipus d’activitat amb alguna 
entitat o l’altra és la subvenció per fer desenvolupar alguna activitat que ja estiguin fent. 

Pel que fa a l’ocupació jo li agrairia que es mirés el capítol que fa referència a 
l’Ajuntament de Sant Vicenç que és el que està destinat a ocupació si hi havia dues 
partides una era la 1523122707 en la qual està, surt a zero perquè són d’aquelles 
partides que he mencionat abans, és a dir, aquelles aportacions d’entitats 
supramunicipals, ja sigui Diputació de Barcelona, ja sigui Generalitat de Catalunya que al 
llarg de l’any acaben sorgint, acaben sortint, però en cal tenir la partida oberta per poder-
les incorporar i això acaba generant més activitat en quan a despesa, però també en 
ingrés per això es queda a zero, queda la partida oberta perquè a la que surti una 
subvenció puguem acollint-s’hi i no haguem de fer una modificació posterior. Però el 
servei d’ocupació està garantit amb la partida 1523148013 de 10.000 euros, eh? 

L’aportació de l’EPEL; es va fer una previsió de 120.000, al final aquesta aportació tenia 
que ser superior al que costava el préstec, en aquests moments valorat, que ha durant 25 
anys, 86.000 euros, qualsevol que faci els números sortirà a 2.150.000 que és els 
interessos més l’amortització del préstec que és el que s’ha de fer la devolució, però per 
altra banda la previsió d’ingressos al preu que s’ha aplicat definitivament, durant 25 anys 
acaba tinguent un excedent econòmic d’1.350.000 aproximadament pel municipi de 
Caldes. 

Que passa?, que no ho començarem a veure nosaltres, si no que ho veurà l’alcalde que 
hi sigui d’aquí 18 anys, potser és vostè o potser és un altre, però miri som així de 
generosos que preveiem el futur. 

No, el préstec ja estarà amortitzat, però d’aquí a 15 anys ja estarà amortitzat, d’aquí a 18 
anys ja estarà amortitzat per tant tot serà net, uns ingressos jo penso que prou “caldosos” 
per l’Ajuntament. 

Exemples de partides, em deia, en que no s’han acabat complint, cal preveure, el que li 
he comentat abans, és a dir, hi ha una sèrie de partides que estan previstes amb uns 
ingressos determinats o una despesa determinada, però a mesura que anem obtenint 
recursos d’altres administracions i de subvencions addicionals les anem dotant, hi ha 
partides que si que s’han excedit, però ha d’entendre que també hi ha ingressos que 
s’han excedit i unes compensen a les altres. 

I el tema d’inversions, ja li vaig comentar a la Comissió Informativa, és a dir, no es 
preveuen inversions en aquest moment perquè qualsevol pressupost de qualsevol any 
veurà que es genera bàsicament per dos conceptes, per aportacions i transferències 
d’altres entitats, digui-li Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, Govern de 
l’Estat i per endeutament propi de l’Ajuntament que acaba complementant les inversions 
previstes. 

No es preveu cap endeutament aquest any, tampoc es va fer l’any passat, per altra banda 
a dia d’avui o sigui aquest any, enguany, finalitza el quadrienni xarxa 2007-2011 i el 
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quinqueni PUOSC que és l’aportació que fa la Generalitat de Catalunya en inversions als 
municipis que no finalitza fins l’any vinent. 

Per tant totes les actuacions que teníem nosaltres previstes ja estan executades o en 
execució, per tant si n’hi ha alguna s’acabarà incorporant com a modificació de crèdit, per 
tant incorporacions de romanents d’inversions que això es fa una vegada s’ha aprovat el 
pressupost per tant es veuran les modificacions pertinents de les obres que no estiguin 
acabades i estiguin finançades per aquests conceptes amb restos de préstecs que hagi 
pogut demanar l’Ajuntament amb les subvencions que tingui doncs que també que no 
s’hagin acabat les obres. 

Per exemple les modificacions que hem fet en els primers punts de l’ordre del dia 
s’incorporaran com a modificacions en el pressupost, però no s’han de contemplar des 
del seu inici i després les inversions en xarxa per tant de Diputació de Barcelona que en 
aquests moments encara no sabem quins paràmetres seguiran, no deixa que permeten el 
sufragar el 100% d’una obra, és a dir, xarxa, si podem fer servir un carrer i tinguéssim els 
recursos i diguéssim, escolti tots aquests diners destinats per a fer aquest carrer amb les 
subvencions de Diputació l’Ajuntament no cal complementar-les de cap de les maneres. 

Per tant, s’incorporaran a mesura que disposem d’elles, en aquest moment desconeixem 
que se’ns assignarà, com que és quadrienni, pot ser que assigni una quantitat però 
s’haurà de distribuir a diversos anys, també anirà en funció de la tresoreria i de la 
Diputació i això com que no ho sabem, ho deixem obert i ja s’incorporarà això és el que 
vem comentar i és un pressupost que l’engeguem sense partides inicials i inversions, 
però insisteixo s’incorporen les que ja tenim d’anys anteriors per finalitzar les obres i 
s’incorporaran, doncs, les que ens vagin vinguent de tots els tràmits i de la gestió pròpia 
del govern per anar-ne buscant allà on sigui possible i on n’hi hagi. 

En principi eren totes les qüestions que havia plantejat. 

Portaveu del Grup Municipal del PSC: Si, no hi nosaltres de fet quan parlàvem de les 
inversions no dubtàvem pas que no haguessin de ser ja ens va quedar molt clar el que es 
va parlar a la comissió informativa. Nosaltres plantegem l’escenari altament probable que 
si es donés alguna cosa i no subvencionés al 100 %, com es faria front. 

Alcalde: Però com que seran, és a dir, es preveu que siguin al 100% perquè els de 
Diputació ja ho són ara i per tant l’any que ve només arriben de Diputació, la Generalitat 
no vindran fins l’any següent. 

Portaveu del Grup Municipal del PSC: Esperem que sigui així 

Alcalde: i si no fos així ja hauríem de renunciar ara perquè no els podrem fer, home! 

Portaveu del Grup Municipal del PSC: Exacte. Després un altre punt, les plaques ja 
parlarem un altre dia, tampoc no volem entrar ara. 

El tema de les despeses, a veure, clar, és que hi ha despeses que pugen, però després 
venen altres ingressos que no, no miri si estem parlant de despeses corrents, eh?, el que 
m’estranya és que aquí hi ha unes previsions de despeses que exigiran per part de 
l’Ajuntament un estricte control de les despeses, no estem dient que sigui dolent, compte, 
però estem advertint. Per part de l’Ajuntament exigirà un estricte control amb les 
despeses. Això és la valoració que nosaltres fem. 

Després ja li vam comentar a la Comissió Informativa i li tornem a dir i per cert una altra 
cosa, doncs, ara ja en aquestes parts que han de venir de la Diputació, però també, 
doncs, gràcies al partit socialista dins de la Diputació de Barcelona, doncs, es comptarà 
amb una partida addicional de 62.000.000 d’euros que es podran destinar a altres fins 
socials del municipi que esperem que el municipi pugui gaudir d’ells. 

Nosaltres, li vam comentar a la Comissió Informativa que estem disposats a col·laborar 
amb tot el que faci falta per millorar la gestió de l’Ajuntament, som conscients que són 
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moments difícils, som molt conscients a part, ja, no vull entrar en fets històrics de gestió 
que s’hagi portat. 

Llavors nosaltres, ja li vam dir al seu dia que estaríem disposats a col·laborar, però clar 
en unes condicions, primer fer-ho en un marc d’un Pla de sanejament, digui-li pla de 
sanejament, digui-li pla de viabilitat, però aquí, clar s’estan quadrant números però al final 
no deixem que tenim un històric al darrera, està comentant alguns casos que un mira el 
registre del novembre i està veient proveïdors que estan reclamant factures d’alguns 
mesos enrere, del mes de març, algunes del mes d’agost, etc. 

Llavors, primer un pla de sanejament. A nosaltres ens hagués agradat que s’hagués 
aturat el tema de les places, primer fem un pla de sanejament i detectem quines 
necessitats de reducció tenim i a partir d’allà avaluem i si haguéssim de reduir places, ja 
com li hem comentat abans el nostre criteri ha sigut primer els càrrecs de confiança. 

Bé, li vam formular al seu dia en la Comissió informativa, li tornem a formular per l’any 
següent, nosaltres estem disposats a col·laborar, a ajudar amb el que faci falta i per part 
nostre, doncs, el que estaríem disposats, doncs el que esperem de vostè, doncs, per 
l’any que ve, els pressupostos de l’any que ve és primer, fer la liquidació quan toqui a 
temps, perquè actualment no tenim pla de viabilitat, se que el tindrem aviat, però no el 
tenim perquè també no es va fer liquidació quan tocava i en segon lloc, doncs, 
esperaríem que l’any que ve ens avisés en suficient temps perquè nosaltres poguéssim 
dir la nostra sobre els pressupostos. 

Alcalde: Bé, jo entenc que el que va comentar vostè a la Comissió Informativa era degut 
a una conversa que havíem tingut prèvia en que hi hauria la voluntat, com que hi ha un 
cert canvi de sintonia que vaig expressar-li de que amb temps poguéssim arribar als 
acords. Que si arribava a acords, doncs valia la pena explicar el perquè s’arribava jo 
entenc que els pressupostos, doncs, bé la conversa la vam tindre no fa pas massa, 
tampoc ha donat temps a que els pressupostos, doncs, una vegada estan al damunt de la 
taula, evidentment volem començar l’any amb els pressupostos nous, ja li vaig reiterar 
també el fet de que segurament l’any vinent amb un parell de mesos d’antelació 
poguéssim tindre un avantprojecte i poguéssim discutir. 

Però tregui-s’ho del cap, un pla de sanejament no li dirà quantes places de plantilla a de 
reduir,eh? el pla de sanejament, en tot cas li explica una mica la situació però, i que li 
vam dir que ja teníem una primera estimació, ja en vam demanar un, no ens diuen que 
cal un pla de sanejament sinó en tot cas un pla de viabilitat, que per tant és menys 
rigorós, però s’ha de revisar, perquè les previsions de la Diputació són més “holgades” 
que les pròpies que fem nosaltres en els pressupostos. 

Per tant miri fins i tot així som prudents i per tant el reenviarem perquè ens facin les 
previsions més a la baixa ja que la prudència exigeix que aquests números pot ser són, 
torno a insistir, massa “holgades” del que nosaltres creiem, “ojala”, i escolti, jo ja hi 
firmaria ara mateix que els de la Diputació es complissin i els nostres no, perquè li 
asseguro que podríem fer festa major durant molts anys. 

Però per altra banda i permeti’m que li digui i ha fet referència al tema de reclamació de 
factures, home, jo li asseguro que si hi ha reclamació de factures és perquè altres 
institucions no ens estan fer arribar els diners que li pertany a l’Ajuntament. 

Un servidor junt amb el secretari va anar i va exigir visita amb la vicepresidenta del 
Govern i així ens vam entrevistar en el Parlament no fa pas massa, en que ens va 
assegurar que amb la més immediatesa possible ens feria els pagaments que els hi 
corresponen. 

Estem parlant de quasi bé 900.000 euros que se’ns deu a l’Ajuntament de Caldes, és 
evident que un Ajuntament que té un pressupost d’uns quatre milions i escaig amb les 
inversions pertinents que poden pujar un milió o dos milions com a molt, 900.000 euros 
de calaix són molts diners i això és com un salt d’aigua, al final el de dalt si no obra 
l’aixeta l’altra no es mulla i això ens passa el mateix. 
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Desgraciadament el darrer proveïdor és el que acaba sofrint les conseqüències i per tant 
les trampegem com podem, però li asseguro que si tinguéssim tots els diners que se’ns 
deuen no hi hauria reclamacions de factures, per tant evidentment fem un rebaix 
important en el pressupost, 660.000 euros, que no és poca cosa, un 16% però tot i així 
hem d’exigir, doncs. que ens retornin els diners, uns diners per altra banda que, abans de 
que m’ho digui vostè, ja ho sé que la Generalitat és del mateix partit per això li exigim 
perquè el forat que s’han trobat és tan gran, que ni un parc de camions el tapen i la veritat 
és que quan ens expliquen el drama més val no explicar-lo perquè sinó no donaríem 
crèdit a la pròpia institució que és la Generalitat de Catalunya. 

Amb un any s’acabaran posant al dia això és el que ens han assegurat i amb un any, 
abans d’un any haurem cobrat, però evidentment estem picant la porta perquè no ens 
paguin el desembre sinó que ens paguin el gener i així d’aquesta manera nosaltres 
podrem tindre una tresoreria més “holgada”. 

Per altra banda això dels 62.000.000, “bueno” si m’ho pot explicar una mica més, perquè 
és clar la Diputació per l’any que ve, “bueno” suposo que deu ser que els deuen haver tret 
de la butxaca del partit, potser els han posat o no ho sé, eh? 

Portaveu del Grup Municipal del PSC: No, no això va ser uns dels pactes que es van 
fer i que van donar lloc a que el PSC aprovés a la Diputació de Barcelona l’informe dels 
Pressupostos, va ser la condició que durant el primer semestre es dotaria d’un fons 
particular d’uns 62.000.000 d’euros gràcies a les gestions que es va fer per despesa 
corrent, especialment, doncs, atenció a urgències socials, foment de l’ocupació i aspectes 
de competència obligatòria com són biblioteques o per realitzar manteniment a les 
escoles públiques. 

Alcalde: Perfecte, suposo que el govern actual i deuria votar-hi a favor? 

Portaveu del Grup Municipal del PSC: va votar a favor i... 

Alcalde:   doncs, així... en tot cas gràcies a tots els membres de la Diputació perquè al 
final el pressupost el van aprovar per unanimitat. 

Portaveu del Grup Municipal del PSC: Doncs, això va ser uns dels motius que el PSC 
ho votés. 

Alcalde: doncs. tots plegats ho veiem bé. 

Portaveu del Grup Municipal del PSC: “Bueno” i per acabar, doncs, m’alegra molt la 
prudència i esperem, doncs, que aquesta prudència hagués guiat els anys anteriors i que 
la prudència torni a guiar, guiï els pressupostos futurs, de moment aquest no el veiem 
molt prudent a la part de les despeses. 

Alcalde: Bé, la prudència sempre ens ha guiat, tot i els entrebancs que hem tingut, però 
bé, estic segur que l’any que ve ho podrem discutir en més temps. Entenc que el vot és 
negatiu 

Portaveu del Grup Municipal del PSC: en contra 

Alcalde: per tant en primera votació quedaríem empatats i s’aprovaria en segona votació 
per vot de qualitat, cinc a favor del Grup Municipal de CiU i cinc en contra del Grup 
Municipal del PSC. 

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

 

6. MOCIÓ SOBRE EL FINANÇAMENT LOCAL 

la moció hem dit que quedava a sobre la taula, per discussió del proper ple ordinari. 

7. NOMENAMENT CÀRRECS TÈCNICS CONSORCI DE VILES TERMALS DE 
CATALUNYA 
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Alcalde: Té la paraula el senyor secretari 

Secretari: Moltes gràcies 

“”” 

Vist que 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. 
 
Vist que 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. 
 
Vist que l’Ajuntament de Caldes de Montbui va aprovar en data de 22 de febrer de 2007 els 
Estatuts del Consorci de Viles Termals de Catalunya. 
 
Vist que data de 17 de setembre de 2008 es va constituir la Junta de Govern del Consorci de Viles 
Termals de Catalunya la qual aprova en aquesta mateixa data nomenar al 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. 
 
Vist que en data 28 de setembre de 2011 la Junta de Govern del Consorci aprova el nomenament 
del nou president Sr. 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. 
 
Per tot això, el qui subscriu proposa al ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 

1. Nomenar al Sr. Luís Fernando Martínez Zurita com a Secretari del Consorci de Viles 
Termals de Catalunya. 

 
2. Nomenar al Sr. Carles Santaló i Burrull com a interventor del Consorci de Viles Termals de 

Catalunya. 
 

3. Nomenar al Sr. Carles A. Cáliz Chena com a tècnic del Consorci de Viles Termals de 
Catalunya. 

 
4.  Notificar a la resta de municipis consorciats el dictamen. 
 
 
 
Tanmateix, el ple municipal, amb superior criteri, acordarà el que consideri més adient.  
            “”” 

Alcalde: Bé, per ser breus el Consorci de Viles Termals de Catalunya és un consorci 
format per aquelles viles termals, en aquest moment 9 i en vies d’incorporar-se’n les 
darreres que faltin són viles termals, les que tenen aigua medinomedicinal a Catalunya, 
aquest consorci per tant no té estructura i com que la presidència l’ostenta l’Ajuntament 
de Caldes d’Estrac, doncs, el que s’ha anat fent fins ara és que els tècnics propis de cada 
Ajuntament al qual hi ha la presidència, siguin els tècnics del mateix consorci, per tant 
s’agafa el tresorer en càrrec d’interventor, el TAG de l’Ajuntament i el Tècnic de Promoció 
econòmica de l’Ajuntament de Caldes. 
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Hi ha una certa remuneració d’ingressos previstos, doncs, precisament per les tasques 
que puguin desenvolupar i no ens ha de comportar altra distorsió que el fet que puguem 
treballar-ho des de la pròpia presidència. 

Tan sols és un tema de formalisme, no hi ha altra incidència. 

Té la paraula. 

Portaveu del Grup Municipal del PSC: Si, per la nostra part cap problema, tot el que 
sigui el foment del termalisme, doncs, estem a favor. 

Alcalde: Per tant s’aprovaria per unanimitat. 

El següent punt de l’ordre del dia seria 

 

8. APROVACIÓ INICIAL, SI ESCAU, DELS PLECS DE CLÀUSULES TÈCNIQUES I 
ADMINISTRATIVES QUE HAURAN DE REGIR EL CONTRACTE DEL SERVEI DE 
GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DELS MÒDULS DE SERVEIS DEL PARC JOAN MARAGALL. 

Alcalde: Té la paraula el senyor secretari 

Secretari: Gràcies 

“”” 

Vist que l’Ajuntament de Caldes D’ Estrac, en base a l’acord adoptat en sessió plenària de data 25 
de febrer de 1984, considerant útil als interessos generals de la població i a fi d’oferir uns serveis 
de bar i altres a la zona del Parc Municipal Joan Maragall de gran afluència, especialment a la 
temporada estiuenca, va aprovar la concessió administrativa dels vuit mòduls de servei existents 
en aquest parc. 
 
Vist que el termini de la dita concessió administrativa va fixar-se en vint (20.-) anys, 
improrrogables, llevat acord exprés de l’Ajuntament en Ple que, salvat error, finalitzen per tot el 
proper dia 31 de desembre de 2011. 
 
Vist que, mantenint-se les circumstàncies que en el seu dia van justificar la concessió dels dits 
mòduls al Parc Joan Maragall, i essent voluntat d’aquest Ajuntament licitar novament el mòduls de 
serveis del Parc Joan Maragall de Caldes D’ Estrac. 
 
Vist que a l’empara d’allò que disposen els articles 5, 8, 19, 21, 96, 99,100 i 253 de la Llei 30/2007 
de 30 d’octubre de Contractes del Sector Públic, articles 249, 258 i 259 del Decret Legislatiu 
2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, articles 188, 232 i següents i 243 i següents del Decret 179/1995 de 13 de juny pel qual 
s’aprova el Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
Per tot això, el qui subscriu proposa al ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 

1. Aprovar inicialment els plecs de clàusules tècniques i administratives que hauran de regir 
el contracte de prestació del servei de gestió i explotació dels mòduls de serveis del parc 
Joan Maragall de Caldes d’Estrac, l’adjudicació del qual es durà a terme pel procediment 
obert, mitjançant concurs públic. 

 
2. Els plecs de clàusules es publicaran al BOP i DOGC per un termini de 20 dies naturals, 

per tal 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. 
 

3.  Paral·lelament s’inicia un termini de 26 dies naturals perquè les empreses i persones 
físiques interessades puguin aportar les seves proposicions. En el ben entès que aquest 
termini quedarà interromput si es plantegen al·legacions als plecs de clàusul.les. 
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4.  Donar trasllat del present acord al BOP i DOGC per a la seva publicació. 
 
Tanmateix, el ple municipal, amb superior criteri, acordarà el que consideri més adient.  
           “”” 

Alcalde: Valdria la pena afegir les empreses i particulars, eh? que ens en descuidem i 
després aquests petits errors es paguen. Si, jurídiques i físiques. 

Bé, finalitzat el termini de les concessions del Parc Maragall cal procedir a una nova 
licitació, s’ha elaborat un plec de clàusules que estan a la seva disposició, més o menys 
seguint els mateixos criteris de la darrera licitació d’aquest tipus d’activitat que van ser els 
mòduls de la platja i adaptant-lo a la nova modificació de la llei de contractes que no fa 
pas massa ha entrat en vigor. 

Se l’han pogut mirar, doncs, suposo que podran dir alguna cosa. Té la paraula. 

Portaveu del Grup Municipal del PSC: Doncs, si ens l’hem mirat i hem preguntat a 
empreses que estan al negoci i hem vist raonable els valors, esperem, doncs, que no hi 
hagi cap oferta temerària, amb això si que haurem de ser escrupolosos, perquè no hi ha 
cap màxim llavors això també podria distorsionar. 

Però, en el ben entès que els que es presentin ho facin amb criteris raonables. Que es 
faci un pla d’explotació. En aquest sentit no tenim elements pels quals votar en contra, 
per tant votem a favor. 

Alcalde: Molt bé, de totes maneres com que formen part de la mesa també podran evitar-
ho, en tot cas queda aprovat per unanimitat. De totes maneres és el mateix plec de 
clàusules que vam votar en contra fa un any, eh? 

Portaveu del Grup Municipal del PSC: No, però els números  

Alcalde: Bé, els números han demostrat que eren raonables. 

Portaveu del Grup Municipal del PSC: Això és un altre debat, els números finals  

Alcalde: Les aportacions, bé... 

Portaveu del Grup Municipal del PSC: Són números finals. 

Alcalde: Bé, de moment, continuen, però “bueno”, és igual, ja entenc, entenc que hi ha 
una nova dinàmica, per tant queda aprovat per unanimitat i no havent-hi més punts en 
l’ordre de dia aixequem la sessió. 

Bon any a tothom i si tot va bé fins el 30 de gener que serà el Ple ordinari. 


