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A  Caldes  de Malavella, el set de gener de dos mil tretze,  sota la Presidència del Sr.  
Alcalde, Salvador Balliu i Torroella, es reuneixen els membres  de  l'Ajuntament   Ple per tal 
de celebrar sessió extraordinària en primera  convocatòria  amb assistència dels Srs. Pere 
Oliveras Farrerós, Gemma Alsina i Mir, Ma. Mercè Rossell i Rius, Àngela Ma. Frigolé i 
Bagudanch, Joan Colomer i Llinàs, Jordi Aparicio i Español, Anna Ma. Sàbat i Mir, Lluís 
Comalada i Guinó,  Victoriano Ramos i Alfonso, Isabel Lozano Ruiz, Elizabeth Mesa Vega 
i José Fernández Celada. Actua com a Secretària la de la Corporació Sra. Maria Casadevall i 
Viñas. 
 
Comprovat que el número d'assistents constitueix el  quòrum   establert per l'article 46.2 c) 
de la Llei 7/1985,  Reguladora de les bases del règim local, l'Alcalde declara oberta  la sessió 
a les vuit del vespre, i posa en  consideració  dels assistents els dos punts  de l'ordre del dia. 
 
1. DICTAMEN EN RELACIÓ A L’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PER A 2013 
 
 
ANTECEDENTS 
 
L’Alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2013. 
 
La secretària- interventora ha emès els informes favorables que figuren a l’expedient. 
 
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
En la tramitació del pressuposts s’han seguit els requisits exigits  per la legislació vigent. 
 
La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat  amb els articles 162 a 
171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals; els articles 2 a 23 del RD 500/90 i els articles 11 i ss. 
de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera. 
 
La Comissió  D’ HISENDA INTERIOR I POLÍTIQUES DE CIUTADANIA, dictamina  i 
proposa al Ple l’adopció dels següents, 
 



ACORDS: 
 
1. Aprovar el pressupost general per a l’exercici 2013, d’acord amb l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària, la regla de la despesa i l’objectiu del deute públic; el qual, resumit per 
capítols, és el següent: 
 
INGRESSOS 
 
A) OPERACIONS CORRENTS  
1. Impostos directes        3.315.000,00€ 
2.Impostos indirectes           235.000,00€ 
3.Taxes i altres  ingressos                                  1.403.700,00€ 
4.Transferències corrents       1.498.069,00€ 
5.Ingressos patrimonials            59.250,00€ 
 
 
B)OPERACIONS DE CAPITAL 
6.Alienació d’inversions reals              1.000,00€ 
7.Transferències de capital                    123.485,28€ 
  
9.Passius financers           200.000,00€ 
  INGRESSOS TOTALS       6.835.504,98€ 
 
 
DESPESES 
A) OPERACIONS CORRENTS 
1.Despeses de personal       2.209.937,61€ 
2.Despeses en béns corrents i serveis             3.492.177,37€ 
3.Despeses financeres                                      120.000,00€ 
4.Transferències corrents          266.090,00€ 
 
B) OPERACIONS DE CAPITAL 
6.Inversions reals           452.300,00€ 
9.Passius financers           295.000,00€ 
DESPESES TOTALS       6.835.504,98€ 
 
 
2. Vista la documentació que s’acompanya, aprovar el sostre de la despesa no financera per 
l’Ajuntament, que s’ajusta al límit establert de l’1,7% per al període 2013-2015, i coherent 
en tot cas amb l’objectiu d’estabilitat.  
 
3. Aprovar la plantilla de personal que s’annexiona a la documentació. 
 
4. Aprovar les bases d’execució del pressupost general. 
 
5. Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la 
Província i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies hàbils, 
durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.  
 
6. L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es produeixen 



reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici 
al qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85 de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals. 
 
7. Remetre còpia a l’Administració de l’Estat, així com a la Generalitat de Catalunya. 
 
 
El Sr. Alcalde diu que passa la paraula a la Regidora  d’hisenda Sra. Àngela Frigolé qui 
exposarà  la proposta de pressupost.  
 
La Regidora Sra. Àngela  Frigolé dóna la bona nit i diu que el pressupost que han presentat 
per a aquest exercici s’ha elaborat mitjançant criteris de prudència, austeritat i 
responsabilitat. El que pretenen és adaptar la gestió de l’Ajuntament  a la nova situació 
econòmica actual  que des de fa temps ens  trobem, i també contenir l’endeutament a llarg 
termini d’una manera progressiva sense limitar la finalitat de l’acció de govern. 
 
En virtut del què disposa l’article 168.1 a) del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals 
aprovat pel  Real Decret 2/2011, de 5 de març, i de l’article 18.1 a) del Real Decret 
500/1990, de 20 d’abril, s’ eleva al Ple de la Corporació el Projecte de Pressupost General i 
les Bases d’Execució, per l’exercici econòmic  2013, el qual té un import total  de 
6.835.504,98€, aquest suposa un augment del pressupost general del 0,3%.  
 
Els ingressos corrents estant previstos per a aquest any 2013 amb un import de 
6.511.019,70, suposant una variació del 1.39 %; mentre que les despeses corrents serien de 
6.088.204,98 tenint una variació del 0.43%.  L’estalvi brut per a aquest any és de 422.814,72 
que seria el 17.44% més. Els passius financers pugen 295.000 € , l’11,44% menys. L’estalvi 
net és de 127.814,72 que suposa una variació d’un 374,43% . Els ingressos de capital no 
financers  són de 124.485,28 que suposaria el 86,54% més. L’autofinançament seria de 
252.300 amb un increment de 169,33%. Les despeses de capital no financeres serien de 
452.300 , comportant 7.77% més.  La capacitat o necessitat d’endeutament seria de 
200.000€ , essent del 38,65% menys. Els ingrressos per endeutament serien de 200.000€ 
comportant el 38.65% menys.  
 
Les despeses de la plantilla de personal  al 2012 ascendeixen a 2.213.637,73€ mentre que al 
2013 sumen un total de 2.209.937,61€ això suposa 0,17% de reducció.  Aquesta reducció  
compleix  amb el previst al projecte de Llei de pressupostos  per a  l’any 2013. 
 
S’ha dotat de  consignació pressupostària tota la plantilla de personal del cos de seguretat , 
així la plaça de caporal i les 9 d’agents.  
 
S’ha augmentat la jornada laboral al 100% de la plaça de promoció econòmica per tal de 
cobrir les necessitats que genera la política de promoció per al poble de Caldes de Malavella. 
Per altre banda hi ha hagut 3 jubilacions, un oficial 1ª i dues netejadores. L’oficial 1ª s’ha 
deixat dotada per tal de poder-la proveir mentre que les netejadores s’ha donat de baixa. 
 
A més a més s’ha dotat una plaça de bidell al CEIP la Benaula per cobrir les necessitats del 
centre. 
 



Pel què fa a la despeses corrents i bens de serveis  al 2012 suposaven 3.484.945,97€, mentre 
que al 2013 augmenta el 0,21%, contempla les actualitzacions de l’IPC i especialment la 
puja de l’IVA generada durant l’exercici 2012 dels contractes de serveis i havent efectuat un 
reajustament important en els diferent crèdits que comportaran forçosament  el reajustament 
i seguiment dels serveis acurat durant tot l’exercici pressupostari. Aquest capítol suma un 
total de 3.492.177,37€. 
 
El capítol de despeses financeres preveu  una despesa de 120.000€, representa un augment 
del 20% respecte l’anterior, els interessos es veuen afectats per les variacions de l’euríbor i 
pels nous crèdits concertats en els darrers exercicis. També s’ha previst  dotació per les 
despeses que es puguin derivar de la contractació d’una pòlissa de crèdit per tal de cobrir les 
necessitats de tresoreria que pot tenir l’ajuntament durant l’exercici. 
 
En les transferències corrents varien en un 1,03%, gairebé s’ha mantingut la mateixa despesa 
ja que no hi ha hagut més necessitat que la pressupostada l’exercici anterior.    
 
Per al 2012 es van preveure 263.387,00€ mentre que al 2013 se n’han previst  266.090€. 
En quan a la despesa de  capital financer, les inversions reals previstes de cara al 2013 pugen 
un total de 452.300€ mentre que al 2012 va ser de 419.675,75€. I els passius financers 
d’aquest any són de 295.000€ mentre que al 2012 van ser de 333.100€. Les despeses de 
capital previstes pugen 747.300€,  d’aquests 452.300€ corresponen a despeses de inversió. 
Aquestes despeses es destinaran principalment a l’actualització dels equips informàtics,  la 
reforma de l’ enllumenat públic per tal d’obtenir l’eficiència energètica per a l’estalvi de 
consum, es vol crear una nova pàgina web que sigui més actual i de fàcil funcionament per a 
les àrees de lAajuntament, s’instal·larà l’emissora Rescat per tal d’estar en contacte amb els 
serveis d’emergències d’una manera efectiva. Per altra banda s’adequarà una VIA VERDA 
per promocionar el poble, s’asfaltaran carrers amb necessitat immediata i es realitzarà la 
interconnexió elèctrica de la zona esportiva. 
 
En quan al pressupost d’ingressos, d’impostos directes hi ha una previsió de recaptació de 
3.315.000€ que suposa una variació de 1.38%.  Amb impostos indirectes 235.000€ que 
suposa una variació negativa del 29.85%. De taxes i preus públics 1.403.700€ que suposa 
una variació del 0.89% més. A les transferències corrents hi ha 1.498.069,70€ que suposa un 
9.18% més. I als ingressos patrimonaisl hi ha 59.250€ que suposa el 10.54% més. 
 
Els ingressos tributaris formats per impostos directes  i taxes augmenten en general respecte 
l’exercici 2012. Pel què respecte a l’ impost de l’IBI  s’ha mantingut l’aplicació del Real 
Drecret 20/2011 de 30 de desembre de mesures urgents en matèria pressupostaria, tributaria 
i financera per a la correcció del dèficit públic que s’havia d’aplicar fins al 2013. 
 
L’augment de les taxes preveuen les modificacions  en les ordenances fiscals aprovades per 
al 2013.  
 
Pel què fa a les transferències corrents l’augment del 9,18% és degut a l’augment dels 
ingressos de la Participació dels Municipis en els Tributs de l’Estat que aquest ha estat 
augmentat en un 19,60% degut al canvi d’IVA del 2011 i restant les liquidacions negatives 
dels exercicis 2008 i 2009. La diferència restant prové de l’ajust en el capítol II per la 
disminució de les construccions que s’està produint.  
 



Pel què fa els ingressos patrimonials es preveu l’augment del 10,54% ja que s’ha tingut en 
compte la concessió del bar de la Casa Rosa que per al 2012 no es preveia d’ingrés. 
 
D’ingressos financers, en quan al Capítol 6 d’alineacions d’inversions reals hi ha 1000€, en 
el de transferències de capital 123485,28 i  en el passiu financer de 200000€. Així, el total 
d’ingressos de capital i financers seria de 324.485,28€.  
 
Les transferències de capital  preveuen les subvencions,  especialment de  la  Diputació. 
 
La proposta d’inversions comporta preveure una concertació de préstec per import de 
200.000€, quantitat inferior a la quantia a amortitzar fent que aquest pressupost compleixi 
amb el principi d’estabilitat pressupostària que a la vegada compleix amb el Pla econòmic 
financer aprovat l’any 2011.  
 
Per altra banda la situació del mercat financer i les dificultats per concertar el préstec pel 
programa d’inversions van fer que durant el 2012 només es pogués concertar préstec per 
import de 200.000,00€.  
 
En resum, s’ha elaborat un pressupost prudent, responsable i equilibrat davant l’actual 
situació econòmica que ens ha de permetre poder dur a terme les actuacions polítiques 
bàsiques. 
 
En quan a l’informe econòmic financer cal tenir en compte el que disposen els articles 
168.1.e del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, i l’article 18.1.e del RD 500/90, en relació amb el 
pressupost d’aquesta corporació per a l’exercici 2013. 
 
Em quan a l’apartat de l’equilibri pressupostaria, el  pressupost total d’ingressos de 
l’Ajuntament és de 6.835.504,98€. 
 
El pressupost total de despeses de l’Ajuntament és de 6.835.504,98€. El pressupost està 
elaborat sense dèficit inicial i compleix el principi d’equilibri pressupostari. 
 
En quan al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, atès que  la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, el pressupost 
general de la Corporació és estable ja que els ingressos no financers (suma dels capítols 1 a 
7 d’ingressos) són superiors a les despeses no financeres (suma dels cap. 1 a 7 de despeses), 
obtenint-ne (una vegada practicats els ajustos corresponents) una capacitat de finançament 
de 95.000 €.   
 
De conformitat a l’article 12 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, la despesa computable no ha de superar la taxa de 
referència de creixement del PIB a mig termini de l’economia espanyola. Aquesta taxa ve 
fixada per a l’exercici 2013 en l’1,7 %. 
 
L’anàlisi i avaluació del compliment de la regla de la despesa es troba pendent de determinar 
per la IGAE, no obstant això,  la base per al càlcul de la regla de la despesa podria ser en 
referència al pressupost inicial de 2012. 
 



Tenint en compte que per l’aplicació de la regla de la despesa, la despesa imputable serà la 
no financera,  exclosos els interessos del deute, la part de la despesa finançada amb fons 
finalistes procedents d’Administracions Públiques i transferències vinculades als sistemes de 
finançament de les Corporacions Locals, als quals afegirem la taxa de referència de 
creixement del PIB a mig termini de l’economia espanyola (1,7 %) i, si s’escau, els 
increments normatius amb caràcter permanent,  l’aplicació de la regla de la despesa en 
termes totals permet  arribar a la despesa de 6.376.823,89€.  
 
Amb la qual cosa el pressupost de 2013 compleix amb la regla de la despesa, ja que el límit 
en termes totals es troba per sobre del pressupost que es pretén aprovar. La diferència se 
situa a  236.841,19€. 
 
Els imports per capítols, una vegada aplicada la regla de la despesa, més la part 
subvencionada, més els interessos del deute, més els increments normatius permanents, 
determinen el sostre de despesa no financera per un import de 6.139.982,70€. 
 
En quan al sostre de despesa no financera. Màxim legal,aplicant la regla de la despesa en 
termes totals 6.376.823,89€  
 
D’acord amb l’article 15 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, les corporacions locals han d’assolir l’objectiu del 
deute públic. El govern fixa l’objectiu del deute públic, per al període 2013-2015, en el 3,8 
% del PIB.  
 
Al projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2013, actualment en tramitació 
en les Corts Generals, es va a introduir una esmena d’addició per a regular el règim 
d’endeutament de les Corporacions Locals per a l’any 2013. No obstant això, a  la data 
actual, no es disposa encara d’informació suficient per determinar com aplicar aquest 
percentatge, amb la qual, seria previsible pensar que aquest percentatge equivaldria al que fa 
referència a la limitació de l’endeutament per a l’exercici 2011 i 2012 , que es faria 
extensible al 2013,  en relació al sostre màxim del 75% dels ingressos corrents liquidats, en 
termes consolidats, sense perjudici dels límits d’endeutament aplicables a cadascuna de les 
entitats locals que es recullen en el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
El volum del deute viu en termes consolidats és de 2.942.461 € i no supera el 75% dels 
ingressos corrents liquidats consolidats, en compliment de la normativa d’estabilitat 
pressupostària i de conformitat a l’ art.14.2 del Reial Decret llei 8/2010, de 20 de maig, en la 
redacció donada per la Disposició final  quinzena de la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de 
pressupostos generals de l’Estat per l’any 2011, amb les referències temporals actualitzades 
per a 2012 i previsiblement pel 2013.  
 
Per calcular l’import dels ingressos del pressupost que s’aprova s’han considerat les dades 
que es desprenen de la liquidació del pressupost de l’exercici anterior, així com l’avanç del 
corrent, documents que s’incorporen a l’expedient. També es té en compte la informació 
facilitada pel Ministeri d’AAPP. 
 
Són suficients els crèdits pressupostats de despeses, per atendre les obligacions de la 
corporació. 
 
El pressupost d’ingressos corrents (cap.1 a 5) de l’Ajuntament és de 6.511.019,70€.  



El pressupost de despeses corrents (cap. 1 a 4 + cap.9) de l’Ajuntament és de 6.383.204,98€. 
Per la qual cosa el pressupost està anivellat per un import de 127.814,72€. 
 
Les Bases considerades per al càlcul de les operacions de crèdit previstes en el pressupost 
resulten de les últimes operacions financeres concertades durant els dos últims exercicis i 
atenent la situació del mercat. 
 
L’ operació de crèdit prevista de formalitzar el pressupost de 2013 és de 200.000,00 
destinats a finançar les següents despeses d’inversió.  
 
El pressupost general aprovat s’ajusta al que preveuen l’article 162 i següents del Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals i compleix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària, deute públic i la 
regla de la despesa, de conformitat a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera.   
 
La Regidora Sra. Frigolé acaba dient que més o menys aquest és el resum del pressupost 
d’aquest any. Val a dir que  han fet uns pressupostos ajustant-se a les despeses que ja es 
tenien considerant que hi haurà uns augments d’IVA que cal tenir en compte perquè 
suposarà  un increment important en aquestes despeses. Han treballat en aconseguir unes 
rebaixes substancials que han ajudat a equilibrar el pressupost. Una d’elles és en el contracte  
de neteja, on  han aconseguit una reducció del 20%. I en la taxa que està aplicant el Consell 
Comarcal  en el Servei de recaptació  i  que pensen que poden reduir en  almenys uns 
30.000€.  En quan al servei de neteja, s’està fent una auditoria a veure si poden aconseguir 
una mica més reducció. I en quan al Consell Comarcal és possible que puguin aconseguir 
una mica més dels 30.000€,  aquesta és la previsió  que tenen pressupostat a la baixa.  
 
En quan a les partides que s’han incrementat durant aquest any. En quan a subvencions ha 
augmentat el Servei d’Atenció domiciliària, el SIAD , les ajudes humanitàries i les ajudes a 
les escoles. En quan a despeses cal afegir 15.000€ per les neteges de les franges perimetrals , 
3.000€ per a la Llar d’Infants, uns 4.000€ per a despeses diverses d’Ensenyament, 30.000€ 
pels Camins Veïnals . S’ha pressupostat el bidell de l’Escola “La Benaula” i s’ha previst un 
Leasing per a un vehicle de la Policia.  
 
En el torn d’intervencions: 
 
Per part de la PICaldes intervé el Regidor  Sr. Joan Colomer que dóna la bona nit,  diu que 
després de sentir les explicacions per part de l’equip de Govern  en què la major part de 
l’explicació s’ha limitat a la lectura de l’informe tècnic , això reflexa una mica la idea de 
l’equip de govern. Són uns pressupostos fets des d’un punt de vista en què es pregunten el 
que han gastat aquest any  i  s’ajusten una mica l’any vinent. Apugen l’IVA , es mira què es 
fa,  sense massa idea política ni massa intenció de fer polítiques determinades per a veure 
cap on es vol anar.  En aquest sentit no veuen cap on vol anar l’equip de govern, ni saben 
ben bé quin és l’ús que farà després d’aquests pressupostos. Han vist que aquest any 
comencen l’any amb unes inversions de les quals no se n’ha executat ni una.   Encara hi ha 
inversions pendents del 2011 que no s’estan fent. Entremig s’han fet canvis de manera 
unilateral sense avisar com seria tot el tema del servei de l’Escola Esportiva. Ells no es 
refien com s’executarà després aquest Pressupost. Si es miren els números grossos sí que 
poden veure la visió que volen donar des de l’equip de govern que l’Ajuntament està passant 
problemes econòmics o que els ingressos baixen, o han de fer ajustos o retallades, o el Sr. 



Alcalde diu que això és un pou on sembla que s’enterren diners o que no surten els diners 
d’enlloc. Si es miren els capítols de l’1 al 5 que serien els ingressos corrents, veuen que hi 
ha 90.000€ més. Hi ha previst que durant el 2013 s’ingressin 90.000€ més que durant el 
2012. Això és bo perquè permet fer més coses i hauria de permetre, si es fessin les coses bé, 
de no fer segons quines retallades. Si hi ha més ingressos haurien de servir per  evitar 
algunes retallades. O enlloc de tenir 90.000€ més , es conformessin en no apujar les taxes de 
la llar, per exemple, i en tindrien 50.000€ més. Això seria un exemple. La política de 
retallades i pujada de taxes veuen  que realment no té sentit perquè s’estan cobrant 90.000€ 
més. A més, si es té en compte que a l’hora de retornar crèdits s’hauran de retornar 40.000€ 
menys, això permet un marge de maniobra per a evitar segons quines coses. Però ells veuen 
que no, que tot es fa més o menys igual i pugen unes partides de manera desorbitada, mentre 
que s’altres que a ells els hi sembla que s’haurien de mantenir, baixen o desapareixen coses. 
En relació al personal hi ha els mínims canvis. Algunes jubilacions, alguna promoció , la 
consolidació d’alguna plaça . No hi ha grans canvis en el tema de personal. Pel que fa a 
despesa corrent, si miren el total tampoc hi ha gaires canvis i si es mira dins del total tal i 
com es distribueixen les coses, costa molt de seguir. Ell suposa que la resta de membres de 
l’oposició coincidiran amb ell en què és impossible saber, vista la documentació presentada, 
fer un seguiment de quines són les partides que canvien i quines no. Han canviat els codis, 
canvien els noms, han fet canvis de partides d’unes a les altres , subclassificacions, 
divisions.  És impossible saber si hi ha partides que es mantenen , en quines es gasta més, en 
quines menys. Més o menys es pot intuir, però realment costa molt de seguir. I després ja 
parlarà una mica de com s’han anat treballant aquests pressupostos. D’entrada ha de dir que 
si miren tot el tema de la despeses corrent , costa molt de veure quines són les partides que 
han pujat i quines són les que han baixat. Veuen que els canvis fets i que ja es van fer durant 
el 2012 a nivell de externalitzar, de privatitzar l’Escola Esportiva i Activitats esportives 
d’hivern, si segueixen les partides i estudien el que es gasta de més, hi surten perdent. És 
gasten uns 20.000€ de més en el tema de contractació d’empreses perquè facin aquest servei. 
I en canvi l’estalvi de personal , tal i com es va comentar a la Informativa , seria d’uns 
12.000€. Veuen que s’ha fet un canvi que implica gastar més. Veuen que desapareixen 
algunes coses com per exemple l’activitat de piscina d’hivern. Semblava que era un 
problema  la pujada de l’IVA que s’havia de retocar una taxa, però realment veuen que no, 
que la intenció de l’equip de govern és carregar-se aquesta activitat de la qual se’n 
beneficiava molta gent. També veuen que participació ciutadana continua a 0 i els hi sap 
greu i més quan hi ha una Regidoria de Participació que no fa absolutament res. En aquest 
sentit demanaria al Sr Alcalde que fes una reassignació de les competències de l’equip de 
govern i eliminés la Regidoria. I segurament la retribució del Regidor també la podrien 
estalviar, així, si no fa res en aquesta àrea es podria ajustar la retribució del Regidor. Veuen 
que hi ha algunes partides que baixen preocupantment com serien les beques de la Llar 
d’Infants.  Passen de 17.200 € a 10.000€. és una reducció molt important sobretot quan 
s’han apujat molt les taxes. Quan l’equip de govern va dir que intentaria compensar la 
pujada de taxes amb més beques. Si el que diuen és que no se’n demanen potser el que 
caldria és fer que se’n demanin més o ajustar la convocatòria de manera que se’n pugui 
beneficiar més gent perquè segur que fa falta amb la situació que es viu actualment i amb la 
pujada que s’han fet de taxes. Segur que caldria haver-n’hi més, i sinó és perquè alguna cosa 
es fa malament. No s’ha de fer que com que se’n demanen poques es treuen i a veure si així 
la gent acabarà que no en demanarà. Cal fer publicitat i fer que se’n pugui beneficiar més 
gent. Les beques del Casal d’Estiu també baixen. Han vist que desapareix  la subvenció de 
Càritas com a tal. No sap si està englobat com a ajudes humanitàries o és que s’han carregat 
la partida que anava a Càritas i que apareixia d’aquesta manera en pressupostos anteriors. Li 
agradaria que li expliquessin això.  



No els hi han explicat la despesa de 22.000€ de vestuari, essent una partida molt important. 
Li agradaria que li expliquessin a què aniran destinats. Hi ha una partida molt important de 
despeses diverses de Serveis Generals que passa de 2.300 a 21.000€, aquest títol és 
totalment indefinit i pot ser qualsevol cosa. Destinar 21.000€ a una partida que en poden fer 
qualsevol cosa i no saben què, no els hi sembla bé. A ells els hi ha agradat que recuperin 
partides com l’Elabora’t , el SIAD, el bidell de “La Benaula” , el servei d’atenció 
domiciliària... aquestes coses que havien desaparegut o havien baixat en pressupostos 
anteriors. Ara s’han posat al dia. Ells ja ho van reclamar l’any passat, no els hi van fer cas, 
ara sí que sembla que alguna cosa es va arreglant.  
 
En el capítol destinat a Inversions veuen que és el mínim,  mínim. Ells ho veuen normal 
perquè si no són capaços de tirar endavant les  inversions del 2011, és normal que no facin 
res amb cara i ulls de cara al 2013. Petits equips informàtics, pàgina web, asfaltatge d’alguns 
carrers... Ells no saben quins i segurament l’equip de govern tampoc ho sap. Hi havia una 
partida d’adequació del clavegueram que no saben amb què han gastat. L’any passat van 
posar una partida de clavegueram que aquest any no hi és , però li sembla que no han fet res. 
Posen partides generals pensant que faran alguna cosa i després de passar el temps no fan 
res. És una manera de fer extranya.  
 
Si es mira el global es veu la tendència de baixar el Pressupost destinat a Medi Ambient , a 
Cultura, a Serveis Socials. En canvi puja el d’Esports , algunes partides de Serveis Generals, 
d’Urbanisme. Aquesta és la política d’aquest equip de govern.  
 
Abans d’acabar es vol queixar una mica de com ha anat la tramitació del Pressupost i les 
formes de l’equip de Govern respecte la feina que estant intentant fer des de l’oposició. La 
primera versió de Pressupost la van veure el dia 21 de desembre, és a dir, l’últim dia abans 
del període  de vacances de Nadal. I el Ple és del primer dia després d’aquest període de 
vacances. Ells han volgut que es miressin el Pressupost coincidint amb el període de 
vacances de Nadal. No ho veu com el més adequat , amb presses, amb pocs dies, amb 
convocatòries mal fetes . A la primera reunió ells no hi van poder assistir perquè la 
convocatòria els hi va arribar tard. Han tingut pocs dies per a treballar. A ells els hi sembla 
que  a l’equip de govern no els hi importa massa el que puguin opinar des de l’oposició. No 
han mostrat cap interès en què ells participin en aquest Pressupost ni donin la seva opinió. 
Ni els hi ha donat temps ni gaires oportunitats per a fer-ho. Hi ha hagut alguns canvis  
d’última hora de coses que es van comentar a la Comissió  Informativa però serien canvis 
ridículs. Respecte a l’última informativa, 15.000€ per a les franges i algunes partides per a la 
Llar ,  per a les escoles i per a ajudes humanitàries. Han respost quins són els canvis però no 
han dit quines són les partides que han baixat. A ell li van dir quines eren les partides que 
havien augmentat, però no les que havien disminuït. A ell li agradaria saber-ho perquè el 
Pressupost total és el mateix. Quan hi ha canvis és una informació que haurien de tenir. Han 
d’anar-los buscant ells, un per un en tota la pila de números.  
 
Si repassen una mica el Pressupost, veuen que hi ha errors. Parts en què no lliga el que diu 
l’annex de subvencions amb el que diu el Pressupost.  A ell li agradaria saber a qui han de 
fer cas, i quan votin, si voten l’annex de subvencions o el Pressupost. Per exemple, les 
aportacions a les Associacions Culturals a l’annex figura 35.000€ i al Pressupost 33.000€. 
Les beques del Casal, a l’annex figuren 7.500€ i al Pressupost 3.000€. Ell no entén com 
després lliguen els números globals. Segurament si haguessin tingut més temps per a mirar-
se les coses, que en definitiva és el que demanarien. La conclusió final és que els hi deixin 



mirar bé el Pressupost, treballar-lo bé, mirar-lo tots junts. I a veure si poden fer un 
Pressupost entre tots que estigui millor. Ells estan disposats a fer-ho si l’equip de govern vol.  
 
El Sr. Alcalde assumeix una part de culpa en què s’ha anat una mica tard amb els 
Pressupostos i han agafat el compromís que això no ha de tornar a passar. No obstant, ell vol 
fer un esment. El dia 21 de desembre, que va ser la primera convocatòria  per a parlar dels 
Pressupostos,  els únics que no van anar-hi van ser ells.  La resta de grups,  tot i dient que 
s’anava tard, van estar al peu del canó. Després la PICaldes hi va participar. Aquest 
Pressupost recull moltes de les propostes que han fet alguns dels grups municipals, tot i 
anant tard. Una cosa és tenir la voluntat d’ajudar i contribuir i l’altra és només  dir  que es va 
tard i no apuntar-s’hi, tot i que  diu que és lícit.  
 
El Sr. Alcalde afegeix que ell coincideix amb el que ha dit la Regidora, que són uns 
pressupostos  prudents, responsables i equilibrats. Hi ha una part d’augment d’acció social. 
Tot i que han pujat els ingressos, no poden anar gaire lluny. També els hi va explicar que hi 
havia una proposta i que aquest Pressupost és bàsic. Hi ha la idea de posar a sobre  la taula a 
tots els grups municipals una venda de Patrimoni que es portarà en un altre Ple més 
endavant. I el gruix de la inversió es farà a partir de la proposta que es posarà al cim de la 
taula. Però avui no toca parlar d’això. Ell vol deixar clar que per això no hi ha una part 
grossa ni gruixuda d’inversió. En quan a les taxes de la Llar d’Infants que ha comentat el Sr. 
Colomer perquè sembla que aquests pressupostos van sobrats, no hi van  aquests 
pressupostos van justos. S’han ajustat per tot. Amb una partida d’inversions minsa però amb 
la idea de portar a un altre Ple una venda de Patrimoni. A la plantilla de personal hi ha unes 
jubilacions, hi ha la incorporació del bidell que era demanat  per  tothom. Respecte a la 
piscina d’hivern és cert que s’ha tret la partida perquè la piscina d’hivern era subvencionada 
amb 12.000€. Que ell sàpiga no hi ha hagut baixes, la gent continua anant a la piscina. És un 
negoci privat i hi ha gent que en fa ús i, si se la pot pagar , ho ha de fer com altres coses. No 
es pot subvencionar tot. En tot cas, si algú necessita ajuda, a través de Serveis Socials  es 
subvencionarà si li cal.  Però cal tocar de peus a terra  i no es pot subvencionar tot.  Ell no ho 
veu com a carregar-s’ho, pensa que cal fer les coses sostenibles i l’Ajuntament ha de 
participar allà on cal.  Respecta al tema de la Llar d’Infants, una de les propostes d’un dels 
grups municipals és revisar les taxes de la Llar d’Infants  més endavant. Ells hi estan 
d’acord, cal fer un estudi i valorar si el que van aplicar està bé. Són propostes d’altres grups 
a les quals ells hi estan d’acord. En quan a les beques de la Llar, és cert que hi ha una 
disminució perquè no s’han fet servir la totalitat. Ells s’han adaptat al que hi ha en el 
moment. Tothom que tingui la necessitat i vulgui, hi pot accedir. Respecte a Càritas, s’ha 
anul.lat la subvenció perquè han dit que no la necessitaven durant aquest any perquè és fruit 
d’una donació que van fer tots els Regidors. I ha anat distribuïda en beques socials. En quan 
a vestuari,  és cert que hi ha una partida molt gran, però fa dos anys que no en compren. És 
per a la brigada, per a la Policia,  el bidell a l’Escola  “La Benaula”,  és una aportació de tots 
els grups municipals, Aquest any s’ha pressupostat   ¾ de jornada a aquest bidell, ho veu 
com a necessari i compta amb el vist-i-plau de tothom. Tal vegada sí que a Medi Ambient hi 
ha menys diners, però els Pressupostos són per a això, per a distribuir una mica els diners.  A 
vegades no s’aporta tant a Medi Ambient i s’aporta més a Sanitat o Educació. Es compensa. 
Respecte a les partides que diu el Sr. Colomer que no entén, el Sr. Alcalde diu que ell i el 
Regidor Sr. Oliveras van estar a l’oposició i en aquell moment hi havia les mateixes partides 
i tenien feina en preguntar perquè és una unitat programada . Preguntaven d’on venien i les 
explicacions les desglossaven. Hi ha grups municipals que han anat venint a l’Ajuntament 
preguntant coses, ell no sap si ha sigut el cas del Sr. Colomer, però li remarca que tenia totes 



les portes obertes per venir a l’hora que volgués o demanar hora amb la Regidora amb el 
propi Sr. Alcalde tal i com han fet alguns dels partits polítics.  
 
El Regidor Sr. Colomer respon  que  pensa que la documentació  el seu grup la  presentava 
de manera diferent, era  més fàcil comparar l’evolució del Pressupost. Diu que es podria 
agafar la documentació del 2011 i mirar-ho. Es facilitava més la feina de l’oposició. I el que 
ell no pot admetre de cap manera és que li recrimini que no anés a la primera reunió. Ell no 
li admet. Aquesta primera reunió estava mal convocada. S’hauria d’haver repetit. I així ho 
va demanar encara que no se li va fer cas. Estava mal convocada perquè no se’ls va 
convocar amb el temps adequat. I per això no van poder-hi anar. No s’hauria d’haver fet 
però es va fer igualment.  Per tant, diu que no li recrimini que no hi anessin. Si no hi van 
anar va ser perquè no van poder perquè se’ls va convocar malament. Van rebre la 
convocatòria amb menys de 24 hores quan per Ple havien aprovat 2 dies. Demana que com a 
mínim no li recrimini que no hi anés.  
 
En relació al  tema que l’Ajuntament no ho pot subvencionar tot, veuen que les subvencions 
esportives pugen per a segons qui però, baixen per a la piscina d’hivern. Es subvencionen 
activitats esportives. No hi ha una baixada de la subvenció a altres activitats esportives, al 
contrari, pugen, i en canvi la piscina no es subvenciona. No lliga. No hi ha una política gaire 
clara.  
 
L’import dels 22.000€ de vestuari, si sumem  la gent de la brigada i de la policia, més o 
menys pugen  a 22 persones, per tant, surt a 1.000€/persona. Ell no sap quin vestuari se’ls hi 
vol comprar , però gastar-se 1.000€ de vestuari per persona pensa que és exagerat. Tots 
anem a comprar roba i sabem què costa la roba de treball. Amb 1.000€ es pot comprar molt, 
tenint en compte que ara no van despullats. Ells ho troben exagerat. 
I el que no ha contestat és l’error material: no lliga l’annex amb el Pressupost.  
 
La Sra. Secretària comenta amb la Sra. Anna Maria Sàbat i el Sr. Colomer on està l’error , 
aquest es concreta  amb la divergència entre el full annex III de subvencions, on aquestes es 
troben individualitzades en relació al detall de les partides en el desglossament del 
pressupost. Davant del dubte de quin ha de ser la consignació que preval , s’informa que 
forçosament ha de ser la que consta en el detall sumat de totes les partides que configuren la 
relació del pressupost , doncs és el que configura la suma de despeses, que és equilibrada 
amb la d’ingressos.  
 
El Sr. Alcalde explica que canviar tot el vestuari va costar aquesta quantitat i a partir d’aquí 
han fet els números. Segur que si poden gastar-se 15.000€, se’ls gastaran. Pot estar ben 
tranquil perquè aquí es defensen els diners de tots els caldencs.  
 
Respecte a la piscina és privada i ara la gent paga el mateix que pagava a l’Ajuntament. 
Quan el Regidor Sr. Colomer era Alcalde tramitava tots els rebuts, els impagats si n’hi havia 
i de manera puntual es feia l’ingrés al propietari de la piscina. A final de mes aquest Sr. 
cobrava  de l’Ajuntament. Al final l’Ajuntament hi acabava aportant de fons propis 12.000€.  
 
El Regidor Sr. Colomer diu que els que s’estalviaven els diners eren els usuaris, no és una 
subvenció per a la piscina, era per als usuaris de la piscina. Afegeix que el Sr. Alcalde ho 
veu diferent.  
 



A continuació, per part d’ICV-EUIA-E intervé el Regidor Sr. Victoriano Ramos que dóna la 
bona nit i que diu que coincideix per una banda amb el que ha exposat el representant de  la 
PIC . Al parlar  primer  es refereix a moltes coses  que els altres grups  també les tenen per 
dir. Ell diu que no hi ha dubte que respecte a la presentació de la documentació no ha sigut 
la correcta. A la reunió que van tenir no se’ls hi va entregar al detall    i tampoc tenen el 
d’ingressos, per a poder saber els ingressos i les despeses. Per correu electrònic sí que van 
rebre la pormenorització de les despeses i quan van anar a la segona  reunió ho van 
manifestar (a la primera no ho havien rebut abans). A ells no els hi acaba de convèncer que 
se’ls hi presenti una documentació , per la seva part va quedar més de mitja hora d’exposició 
d’una sèrie de punts que no veien clars , es recullen però no s’aporta res en concret per a 
rectificar-ho en aquesta reunió.  Però posteriorment reben una informació per telèfon perquè 
ell era qui havia fet les preguntes. Al final es diu que es posaran 18.000€ en el tema de la 
neteja del bosc , 3.000€ en el tema de la Llar d’Infants , s’incrementarà 1.000€ en les ajudes 
socials on n’hi havia 2.000€. I quan tornen a rebre la informació torna a faltar la informació 
pormenoritzada del Pressupost de despeses. Al final no poden contrastar d’on han sortit 
aquestes quantitats . Tot això en unes dates  molt particulars,  entre Cavalcades de reis, 
Festes... i no hi ha possibilitat de contrastar l’origen d’aquests diners. En aquesta reunió ja 
van dir que hi havia una merma de beques de la Llar d’Infants i la resposta és que són les 
beques que hi ha aquest any. Ells manifesten que hi havia molta gent que s’havia preinscrit a 
la Llar d’Infants i que quan va arribar el moment d’inscriure’ls de manera definitiva van 
retirar-los degut a les quotes. Així, si les persones que havien de rebre aquesta beca 
automàticament ja no es presenten perquè no fan la inscripció definitiva, evidentment, 
baixen les beques. Això contrasta en què hagin augmentat les beques esportives. A ell li 
sembla bé perquè prefereix veure a la mainada jugant a futbol, al tennis o al que sigui que 
fumant un canuto en una cantonada , però pensa que tan important és una cosa com l’altra. I 
com que és un pressupost, ell no veu la necessitat de treure aquestes beques. Si no es gasten, 
queden. Ell espera i confia que aquest any s’informarà als veïns de Caldes que fan ús de la 
Llar d’Infants que no retirin als seus fills . I espera que a l’equip de govern no li falti cap 
beca per a les persones que no les puguin pagar. Si hi ha una necessitat cal cobrir-la. 
A l’últim full que van rebre, reitera que no es va rebre el detall de despeses ni ingressos. Ells 
havien fet una sèrie de propostes que es van tenir en compte. Surten 1.000€ més de 
subvenció  pel CEIP Sant Esteve i 1.000€ més pel CEIP La Benaula. Però no es va informar 
que apareixien 1.000€ més. A més, aparèix una subvenció de 5.000€ per a gestió de la 
piscina municipal que tampoc se’ls hi havia informat. Quan s’agafa un document en el qual 
no s’informa de tots aquests increments, això fa que et posis en contra. I pregunta si és que 
aprofitant que falten imports per certes activitats es colen 4 subvencions més. Però no es 
dóna informació. I avui s’ha rebut un correu, ell l’ha rebut gairebé a les 7 de la tarda perquè 
no ha estat a casa gairebé en tot el dia, dient que s’ha incrementat 15.000€ per la neteja del 
bosc, 3.000€ per a la Llar , però de tot això no se’ls hi diu res. Ell no hi està en contra, però 
pregunta el perquè s’incrementen aquestes partides. No hi ha hagut temps de debatre-ho. 
Davant de situacions així se li fa molt difícil. Ell estarà d’acord en què es creï treball , que 
s’estalviïn uns diners, que es dediquin més diners al tema de la dona i s’incrementin 1.000€ 
(encara que li sembla miserable) pel tema de l’Assistent Social, però torna a preguntar el 
perquè no se’ls informa. Ell no ha rebut cap informació. Però a més, avui havien d’anar a 
l’Ajuntament a recollir tota la informació. Alguns no hi han pogut anar, com a ell que ha 
sortit de casa a 2/4 de 6 del matí. Això fa que et fiquis en un Ple amb una sèrie de falta 
d’informació. I no hi ha un detall. Els números globals més o menys quadren, però quan 
s’entra al detall de les beques, de les subvencions escolars , de la subvenció de l’esport , el 
tema de la dona, no hi surt, no es pot trobar. Són 14 fulls. És una feina feixuga, però si a 
sobre no es disposa d’aquesta informació és un problema donar recolzament als 



pressupostos . Davant de la manca de rigor no es poden aprovar. No es pot donar un vot 
favorable a una situació així. I ell pensa que és un problema de procediment. Tal vegada hi 
ha hagut excessiva “premura” en tot. I han coincidit en les dates, però el que no es pot fer és 
presentar-ho a aquestes velocitats, sembla que estan corrent un ral.li. I passa el mateix amb 
les taxes. També es va anar corrent, i si haguessin tingut una setmana més segurament 
s’haguessin arribat a més acords. I segurament no haguessin votat en contra, s’haguessin 
abstingut. Però la manca d’informació és gran.  
 
Ell també voldria que se li aclarís el tema dels 3.000€ de la Llar d’infants. I el tema de la 
piscina d’hivern se li va comentar que l’Ajuntament cobrava  els diners de les persones que 
utilitzaven aquesta piscina i tal com es cobrava  el donava a una altra banda. Ara està 
escoltant que hi ha subvenció. Ell vol que se li aclareixi. Se li va dir que l’Ajuntament 
cobrava els diners perquè era qui ho gestionava i per altra banda ho donava al propietari, a 
ell se li va comentar així. Però ara resulta que hi ha una petita subvenció. Ell vol aclarir-ho. 
Ho veu com una contradicció. El que es digui aquí quedarà gravat i dit. A ell se li va dir que 
les persones que havien de pagar les quotes anaven a l’Ajuntament i les pagaven i 
l’Ajuntament l’únic que feia era agafar aquests diners i portar-los al propietari de la piscina. 
A ell se li va comentar això. Ell vol saber si és com ho va entendre o ho va entendre 
malament. No es pot parlar de subvencions i de quotes.  
 
Ell pensa que hi ha una falta de rigor i d’informació important . Ell no està d’acord amb els 
Pressupostos presentats i principalment en la forma. Hi ha detalls com el bidell que pensa 
que està bé i algunes altres coses, però no pot ser que es presentin d’aquesta forma els 
pressupostos.  
 
El Sr. Alcalde respon que durant la primera informativa el Regidor Sr. Ramos va manifestar 
que faltava informació i que volia una comparativa. L’endemà se li va enviar. Ell diu que 
quan es demana alguna cosa s’actua i es va fer immediatament. Afegeix que el Regidor Sr. 
Ramos ha demanat diversa documentació i se li ha facilitat tota. A més, ha vingut a 
preguntar coses . Ell mateix el va atendre. Una de les coses que va preguntar va ser el tema 
de la piscina que li explicarà perquè ja veu que no li va quedar clar. Els usuaris de la piscina 
abans s’apuntaven a l’Ajuntament i pagaven  una quota a l’Ajuntament que és qui feia la 
gestió de cobrament, així com  d’impagats si n’hi havien . A final de mes ho ingressava a 
l’empresa que explota la piscina. Tot i així les quotes que es pagaven a l’Ajuntament eren 
més barates  i se subvencionava els usuaris que s’havien  apuntat a través de l’Ajuntament. 
Si s’apunten a través de l’Ajuntament sortia molt més bé de preu que si s’apuntaven 
directament allà. Aquesta empresa ja té els seus sistemes, perquè una cosa és pagar mes a 
mes i una altra és pagar 6 mesos de cop, surt molt més barat i surt gairebé al mateix preu que 
a l’Ajuntament. Però la gent s’estima més pagar mes a mes. Això repercutia a l’Ajuntament, 
en uns 12.000€ , diners que al final  són de tota la gent. L’Ajuntament els hi aportava. Es va 
parlar amb el propietari  exposant-li que tal vegada la gent de Caldes hauria de pagar menys. 
Això és el que ell li va explicar al Regidor Sr. Ramos. I no és l’Ajuntament qui ha  de 
subvencionar una activitat d’aquestes. Hauria de fer un preu més popular per a la gent de 
Caldes. Ell, encara que no sigui cosa seva, pensa que s’ha entès amb els usuaris de la 
piscina. L’Ajuntament ha deixat de fer aquest servei i la gent que la utilitzava continua 
anant-hi. És un bon servei, no hi ha cap queixa.  
 
El Regidor Sr. Ramos diu que ara sí que li ha quedat clar. Però inicialment no li va quedar 
clar o potser ho va entendre malament. Ell va entendre perfectament que quan es feia a 
través de l’Ajuntament sortia millor de preu però que era per una gestió que feia 



l’Ajuntament però no aportava cap quantitat. Ara sí que ha entès que aportava 12.000€. Com 
que no ho entenia prefereix preguntar-ho. 
 
El Sr. Alcalde diu que ara no s’hi  aporta diners.  
 
El Regidor Sr. Ramos pregunta pels 5.000€ de gestió de la piscina municipal que apareix en 
el Pressupost.  
 
El Sr. Alcalde diu que això ho explicarà la Regidora Sra Frigolé, que ell li explicarà el tema 
de les subvencions de la Llar d’infants. La Llar d’Infants funciona bé, està plena. El que hi 
ha són problemes de llista d’espera, però el servei funciona molt bé. Té un cost que tot i així 
la subvencionen i amb molts diners. El Regidor Sr. Ramos ho sap perquè ha vist els 
números. Hi ha algun grup municipal que els hi ha fet veure respecte als 3.000€ que ell ha 
llegit per  a la Llar d’Infants. És per l’euro de l’hora de dinar i l’hora de sortir de 5 a 6 , que 
quan tinguin els números i facin un estudi  miraran  si el mantenen o no. I si no es manté, 
poder-lo suportar d’alguna manera. Tot això de cara al curs 2013-14.  
 
El Regidor Sr. Ramos respon  que  té clar el que acaba de dir de la Llar d’infants , però ell té 
clar que ara està plena i no hi ha cap plaça vacant a la Llar. Hi ha hagut persones que no hi 
han pogut accedir perquè la quota era excessivament alta. Hi ha 4, 6, 8, 10 famílies perquè 
una vegada presentada la preinscripció la van retirar , quan se’ls hi ha presentat la quota a 
pagar, han vist que no la podien suportar i han retirat als seus fills. Ell vol dir que hi ha nens 
i nenes que no han pogut pagar la quota i aquests estan fora i per això hi ha menys beques 
perquè prèviament s’han retirat els que havien de rebre aquestes beques. De tota manera, per 
dalt o per baix s’haguessin quedat 8 o10 famílies fora de la Llar d’Infants.  
 
El Sr. Alcalde diu que no fa tants anys en aquest poble no hi havia Llar. Ara n’hi ha una que 
té gairebé 100 nens, amb una qualitat excel.lent , amb professionals excel.lents i que la gent 
està contenta. Tot i així encara queda algun nen a fora. A ell li preocupa, però el servei l’han 
de donar, però, l’Ajuntament fa tot el que pot i a vegades no es pot donar el servei que 
desitjaria ell com Alcalde.  
 
El Sr. Ramos  respon  que està d’acord en què es fa tot el que es pot i es té que confiar en els 
professionals de l’Ensenyament, però caldrà buscar solucions pels 6,8,10 nens que han 
perdut el primer esglaó del seu ensenyament perquè no han pogut entrar a la Llar d’Infants. 
Cal buscar solucions, i tal vegada és preferible que entrin aquestes persones amb una 
situació econòmica més baixa que no poden anar d’un poble a un altre i la gent amb millor 
situació es poden desplaçar. Això ha passat aquest any, hi ha algunes persones que han anat 
a altres pobles a deixar els seus fills perquè no admetien a nens menors d’un any. Ell diu que 
cal buscar la millor solució per a les coses. I cal mirar quin és el pes econòmic de cada un. 
Una persona que cobra 400€ no pot portar el seu fill a la Llar d’Infants de Llagostera  si no 
en té ni per menjar.  I una persona amb un sou en condicions tal vegada sí que li podrà 
portar. Perquè tal vegada treballa allà o a Girona. Cal buscar solucions per a tots , i ningú ha 
dubtat de la professionalitat de les persones que treballen a la Llar, ni en els col.legis ni 
instituts. Les beques són necessàries, si es gasten,  ben gastades estan , si no es gasten, ja es 
gastaran en una altra cosa. Hi ha hagut una previsió en el tema d’esports que no hi ha sigut a  
la Llar. Afegeix que en el tema de la Llar han baixat les beques. Al final s’hi han posat 
3.000€ però han baixat les beques.  
 



El Sr. Alcalde diu que li sembla que no s’ha mirat gaire els números. I pregunta si es va 
mirar l’estudi que va passar-li a principis d’any.  
 
El Regidor Sr. Ramos diu que al 2012 17.200€ , pel 2013 10.000€ per a beques de la Llar 
d’Infants. Ell s’ho ha mirat bé. A més, li recorda que va ser ell que li va fer aquesta 
exposició a la primera informativa que van tenir.  
 
El Sr. Alcalde pregunta si s’ha mirat l’estudi de la Llar d’Infants , què hi aporta 
l’Ajuntament en despesa corrent. 
 
El Regidor Sr. Ramos diu que sí que se l’ha mirat. 
 
El Sr. Alcalde diu que hi aporta més de 100.000€. Una partida de 10.000€ en subvencions 
per a beques. A més una partida que creen ara de 3.000€ per l’hora final i del mig del 
menjador. Tot i així està plena, funciona bé i per desgràcia hi ha uns nens que queden fora. 
A ell li agradaria que hi cabessin tots.  
 
El Regidor Sr. Ramos diu que hi ha solució per a tots.  
 
A continuació intervé per part d’ESQUERRA-AM la Regidora Sra. Isabel Lozano que dóna 
la bona nit i diu que ella coincideix en moltes de les coses que ha sentit fins ara i, sobretot en 
el tema de mala praxis que s’està convertint en un costum i mal hàbit de treball que és anar 
tard i corrent en temes molt importants per a l’Ajuntament com poden ser els Pressupostos. 
No és la primera vegada que passa. L’equip de govern diu que prometen que no tornarà a 
passar , però ella no és la primera vegada que ho escolta. Per tant, no se’n fia i demana 
públicament que no torni a passar una altra vegada. Això és degut a què han tingut 11 mesos 
per a planificar els Pressupostos del 2013, perquè des de que comença a caminar el 2012 es 
poden preparar els del 2013 i pretenen que els aprovin en 15 dies dels quals només són 5 
laborables perquè han estat donats durant les festes de Nadal. I tots tenen família i saben el 
nivell al que es treballa aquests dies. A ells no els espanta treballar, ella els ha treballat tot el 
que ha pogut.  El que li hagués agradat és que els haguessin presentat més tard per donar 
més qualitat i poder contribuir i aprovar-los.  
 
Hi ha hagut canvis a darrera hora que no s’han pogut discutir ni treballar per la manca de 
temps i per manca de tota la documentació necessària per a fer-ho. S’ha parlat abans i ella 
insisteix. I encara que haguessin tingut la documentació tampoc l’haguessin pogut treballar 
correctament per la manca de temps. És cert que s’han recollit canvis des de l’última 
comissió sol.licitats  per grups de l’oposició , no s’ha pogut analitzar si aquests canvis són 
suficients. I tampoc d’on han sortit els diners per a compensar altres partides. Això ja ho han 
comentat abans. Són uns pressupostos continuistes on el 99% de les partides el que s’ha fet , 
o almenys és el que els hi ha dit, és anotar-hi els resultats de la gestió del 2012. Ells diuen 
que demanin documentació i la donaran. Per a ella un tema de transparència seria que no cal 
demanar perquè la donin. Cal que la donin directament. En concret ells han demanat  en les 
dues comissions en què s’ha treballat aquest tema que es donés el resultat parcial a 30 de 
novembre del tancament comptable del 2012 i l’única resposta que han obtingut és que 
coincidia plenament amb el Pressupost que s’aprovava pel 2013. Ella en concret va 
demanar-lo a la data que estigués tancat  i se li va dir que tranquil.la, que era el mateix que 
hi havia al Pressupost del 2013. Això és el que se li ha contestat i no se li ha donat tot i 
demanar-ho.  



En les darreres modificacions no s’ha facilitat el detall exacte de les despeses per  veure d’on 
s’han restat diners per a aportar-ho a altres partides.  S’han modificat a última hora alguna 
partida com les subvencions per a les escoles del Sant Esteve i La Benaula, que també ha 
estat comentat. Aquests augments no els hi semblen malament , no hi estan en contra sempre 
i quan rebin la informació del perquè es realitzen aquests canvis. Quin ha set el motiu de fer-
se. Els hi agradaria saber el perquè a les dues escoles de primària i no a la Llar d’Infants i a 
l’Institut. Algun motiu deu haver-hi per a augmentar a última hora en 1.000€ aquestes 
partides.  
 
Tampoc han tingut el detall dels ingressos, tal i com s’ha comentat, per a veure si es 
preveuen puges de taxes i serveis. No tenen la seguretat que durant el 2013 no es pretenguin 
apujar serveis de nou com la Llar d’Infants o d’altres, via aprovació de noves taxes . No ho 
veuen clar en el Pressupost. No han tingut aquest detall i per tant no ho han pogut veure. 
Algunes de les incorporacions de personal com la plaça d’un Policia més o el reivindicat 
bidell de La Benaula són molt positives però no són motiu suficient per a decantar el seu 
vot.  
 
Un Pressupost d’inversió mínim tal i com s’ha dit. On gairebé el 30% per a dur-lo a terme 
prové de recursos propis de l’Ajuntament: 128.000€. Podrien haver-se destinat a cobrir 
necessitats socials que segurament sorgiran durant el 2013. Respecte a aquestes inversions, 
el tema de la web fa riure. Si fa un any i mig que pregunten pel tema de la web i els hi 
responen que hi estan treballant i que està en marxa, i ara tot just apareix en el capítol 
d’inversions. Hi posen un import aproximat sense deixar clar si a sobre la taula tenen 
pressupostos que s’ajustin a aquests 10.000€ que planifiquen.  
 
Una de les conclusions tècnicament és que hi ha manca de temps , manca d’informació per a 
poder-hi participar i poder aportar més en el treball dels Pressupostos.  
 
Políticament pensen que són Pressupostos de dretes, no tenen una visió clara de poble , estan 
acostumats a aquest tipus de treball de CiU. Hi ha una manca de previsió política cap on va 
derivant la crisi , les necessitats de la població de Caldes . Ella creu que tenen un 
desconeixement o obvien  la situació difícil que viuen moltes famílies de Caldes. Amb això 
comentaran i suposa que ja ho saben que s’està creant el nucli a Caldes de la  Plataforma 
d’Afectats per l’Hipoteca,  on CiU i el PP van ser els únics grups que no van assistir a la 
reunió. La resta es van interessar de com podia arrancar i com podien col.laborar. Com a 
mínim els hi hagués agradat que hi haguessin sigut per a interessar-se per la situació, per 
aportar tal i com va fer ella com a representant del Grup d’Esquerra o van fer altres grups 
que estan aquí asseguts. Això ho diu perquè derivades de situacions com aquesta cada 
vegada són més les famílies que necessiten ajuts d’urgència. Fer front a despeses bàsiques 
com d’aigua, llum, aliments , material escolar . La sensació és que  aquest Pressupost no 
contempla l’augment d’aquests tipus d’ajut. Hi havia destinats 2.000€ i és cert que han 
augmentat 1.000€ més però per a ells no són suficients . Potser això és per motiu de 
desconeixement o segurament perquè políticament no hi creuen. Insisteix en què són uns 
Pressupostos continuistes i de dretes lluny de les necessitats reals de Caldes. Més motius que 
fa que pensi això és que només l’1,4% del total del Pressupost va destinat a aportacions 
socials , un augment respecte l’any passat de 5.500€ quan els efectes derivats de la crisi ens 
porta a marxes més elevades. Una àrea d’Educació que respecte al Pressupost del 2012 
també es veu afectada per una rebaixa del 12% . Tot i que només expliquin que contracten 
un bidell per a La Benaula , la veritat és que hi ha una reducció de despesa en aquesta àrea. 
Redueixen la partida de beques i ajuts escolars a la Llar d’Infants en 7.000€ quan l’any 



passat van aprovar una puja de les tarifes. Els motiven dient que és perquè les famílies no ho 
han sol.licitat però per a ells no és una gestió correcta. Si s’utilitzessin per això potser no 
caldria pujar quotes. Poden  destinar-se a no pujar tant la quota de la Llar d’Infants o 
eliminar de cara a l’any vinent l’euro extra per usuari. No només treure-ho del Pressupost i 
no saber on ho dediquen.  
 
La conclusió final fins ara , havia manifestat i dit en diverses ocasions que ells es pensen que 
estan al capdavant d’una empresa i no d’un Ens públic que ha d’estar al Servei de les 
persones que viuen al poble . Pensava que ho feien amb un criteri polític , pensava que no 
sabien gestionar tècnicament i tenia dubtes sobre la seva capacitat de gestió política, . Ara 
des d’Esquerra ho veuen cada vegada més clar . No tenen visíó tècnica ni política , governen 
pensant que tenen majoria absoluta i això tard o d’hora els hi passarà factura perquè no fan 
esforç perquè la resta de grups puguin dir-hi la seva i buscar el suport necessari que els hi 
calgui. Insisteix en què són pressupostos presentats tard i poc treballats. Ja comencen a estar 
acostumats a aquesta manera de fer i no els hi agrada. I ells com a partit d’esquerres no 
poden donar suport a un Pressupost com aquest, per dos motius fonamentals, a part dels que 
ha dit fins ara. En resum és perquè estan poc treballats per part seva malgrat haver tingut un 
any per poder-ho fer, tal i com ha dit a l’inici i  no ho han fet. I per part seva perquè no han 
pogut aportar el que calia pel poc marge de temps que els hi han donat. És un Pressupost poc 
sensible en polítiques d’esquerres i fora de la realitat social que tenen al davant. Realment 
no tenen cap projecte de poble són continuistes , poc ambiciosos sense cap altra projecte 
més enllà del dia a dia i molt allunyats de la realitat. 
 
El Sr. Alcalde diu que vol començar pel tema de les subvencions i dóna lectura als conceptes 
contemplats a l’ANNEX II SUBVENCIONS 2013, que ascendeixen a un total de 
259.290,00€.  
 
Acaba dient que dins del capítol de subvencions n’hi ha que són de tipus social i altres que 
no i al final puja 55.000€. Diu que podrien ajudar més i a ell li agradaria fer-ho . Ells viuen 
cada dia els problemes que té la gent del poble. No fan ni la vista grossa ni giren el cap cap a 
una altra banda . A ell li és igual com ho digui: polítiques de dretes, d’esquerres, li és igual. 
Ells estan al peu del canó i miren de tirar el poble endavant i veuen els problemes que té la 
gent. Amb els diners fan el que poden perquè són els dels contribuents.  
 
En quan a la Plataforma d’afectats per a la hipoteca ells no van poder-hi anar perquè tenien 
compromisos. El local el va facilitar l’Ajuntament i es va posar tot a disposició i van fer tot 
el que van poder. L’endemà van trucar immediatament i van fer una reunió amb l’Assistent 
Social a veure com havia anat i els problemes que hi havia hagut. Afegeix que informa que 
des dels bancs de Caldes no hi ha hagut cap afectat . A Caldes no sap si ha passat o no, però 
des de les oficines de Caldes no. A l’Associació d’afectats per a la hipoteca se li ha deixat 
una sala perquè es pugui reunir cada setmana i puguin continuar. S’ha fet tot el que s’ha 
pogut. Ells no van poder-hi assistir per a causes que no comentarà. I demana perdó, però 
estan al cas i fan el seguiment i són conscients del que està passant.  
 
En quan al tema de la web, s’estava treballant en una web que no acaba d’arribar a bon fi. 
No és una feina feta envà la que s’havia fet. S’encaminarà cap a Turisme . El seu objectiu és 
que sigui molt senzilla perquè la que tenen actualment hi ha tanta informació que al final et 
mareges, Ells volen una cosa senzilla, pràctica i que no s’hagi de fer la feina dues vegades, 
que ara amb la web actualment molts documents cal picar-los vàries vegades abans de 
penjar-se.  



 
En quan a les taxes que ha dit la Regidora Sra. Lozano, quan sigui l’hora les revisaran. És un 
preu per un servei. Ells estan aprovant uns Pressupostos basats en els de l’any passat. Ell 
pensa que s’ha de fer així. Després els van posar al cim de la taula, es van debatre. Ella va 
fer aportacions igual que d’altres. Podien estar discutint durant mesos . Només d’entrada ja 
li ha dit que havien anat tard i justos i que es comprometia que no tornaria a passar. Les 
aportacions fetes per algun grup municipal s’han incorporat . 
 
La Regidora Sra. Lozano diu que només vol afegir que ella no diu que no hi hagi 
subvencions socials. Ella respecta totes les postures, si ells pensen políticament que ja és 
suficient o s’hi està fent prou; ells pensen que s’hi podria fer més o fer diferent. Aquesta és 
la seva opinió i per això l’ha manifestada.  
 
Respecte al local que han facilitat a la Plataforma, diu que només faltaria , com a mínim 
facilitar el local on es puguin reunir. A vegades sent comentaris que li dóna la sensació que 
estan força lluny de la realitat que estan patint aquesta gent. Afegeix que és molta feina de 
serveis socials però des de la Regidoria que s’ocupa d’això haurien d’estar molt més 
implicats. Que els bancs d’aquí no tenen cap afectat, no tothom té el compte en un banc de 
Caldes. Poden haver-hi moltes famílies que compleixen amb la seva hipoteca, però potser no 
poden menjar o no poden pagar la llum. I aquests ajuts d’urgència que només pugen 3.000€ , 
preveient el que pot passar (enllaça que ha dit que havien fet els pressupostos mirant el 
2012) . Cal tenir una visió de futur del que passarà al 2013. I les coses pinten magres. 
Simplement li manifesta que els hi hagués agradat o haguessin recolzat un Pressupost molt 
més social del que és ara.  
 
Respecte a la pàgina web, li agradaria saber quantes hores hi han dedicat i perdut, quants 
diners s’hi han invertit que quedaran llençats. Si part d’aquesta feina és aprofitable tal i com 
ha dit , potser el pressupost per a fer la nova pàgina tal vegada no serà de 10.000€, es podran 
estalviar diners. Quan sigui el moment li agradaria que ho expliqués. 
 
El Sr. Alcalde diu que li presentarà tot lo de la pàgina web.  
 
La Regidora Sr. Gemma Alsina dóna la bona nit i diu que no  va assistir a aquesta reunió de 
la plataforma per una  errada seva. No va poder assistir  i no va dir a ningú del seu equip que 
la substituís,  per un problema personal que va tenir. Ella es va disculpar i l’endemà va anar 
a Serveis Socials per a informar-se de tot el que havia passat i dins de la  Plataforma hi ha en 
Victoriano a qui també li ha explicat el seu cas.  
 
Respecte als 3.000€ d’ajuts d’urgència , s’ha ajudat a tothom qui ho ha demanat. Cal tenir en 
compte que des del Consorci s’està ajudant a gent en temes d’ajuts d’urgència: de llum, de 
gas... 
 
La Regidora Sra. Lozano diu que en el tema de la no assistència a la reunió ella no entra en 
temes personals.  
 
La Regidora Sra. Alsina insisteix  en  què l’errada va ser seva perquè s’havia compromès i 
havia dit que hi assistiria ella.  
 
Demana la paraula el  Regidor Sr. José Fernández Celada diu que el Partit Socialista sí que 
va assistir a la reunió i  va informar. A la següent  Junta de Govern se’ls hi va informar que 



demanaven un local i van tenir tot el recolzament de l’equip de govern. Encara que CiU no 
hi fos, ell sí que hi era, i com a membre de la Comissió de Govern, el següent dimecres a la 
reunió, va informar a la resta de membres el que havien parlat en la reunió de la Plataforma.  
 
La Regidora Sra. Lozano diu que no pensa que s’hagi de fer tant d’ incís en aquest tema. 
Només ha sigut un comentari i s’està centrant la resposta en l’assistència o no a la reunió. 
Ella per suposat felicita a l’equip de govern si estan al darrera de tot això. Simplement diu 
que pensa que des d’Esquerra la seva política hagués sigut més d’esquerres. Evidentment 
facilitant local i donant totes les facilitats, però donant algun altre tipus d’ajut. No cal entrar 
en tot el detall.  
 
El Regidor Sr. José Fernández Celada  diu que ha intervingut  perquè no és veritat que es fa 
una política de dretes. I també explica respecte al tema del vestuari de la Policia, dient que 
una part són per armilles  antibales, fet  que fa que  el preu es dispari molt.  
 
Per part del PP intervé la Regidora Sra. Elizabeth Mesa donant la bona nit i desitjant bon 
any. Abans de començar amb el seu argument sobre la votació que donarà en aquests 
pressupostos, per al.lusions de la Regidora d’Esquerra Republicana, a ella personalment ni 
com a portaveu del seu grup municipal se li va comunicar la data de la reunió de la 
Plataforma. Si el Partit Popular no va ser-hi és perquè no se’ls hi va comunicar. Demana que 
prediquin amb l’exemple quan es queixen que no se’ls hi comunica o reben  tard les coses.  
Li donarà la raó quan diu que les coses pinten magres , sobretot des de que Esquerra ha 
entrat al Parlament de Catalunya pactant amb CiU.  
 
Dirigint-se a tots els membres de l’oposició, diu que han fet demagògia amb els seus 
arguments , sobretot amb un tema, el de la Llar d’Infants. La pujada de l’any anterior es va 
barrejar la proposta de CiU amb la de la PIC i no es cansa de dir-ho, i després la PIC va 
votar en contra.  El PP va presentar una proposta amb més de 200 signatures recollides pel 
municipi en contra de l’euro supletori del menjador i de la tarda. Això no va arribar a Ple 
perquè en Comissió Informativa cap dels membres de l’oposició va donar-hi suport. Tots 
estaven d’acord en què ja anava bé el cobrament de l’euro a la tarda i durant l’hora del 
menjador.  
 
Malgrat les festes, pensa que és l’única que s’ha molestat a reunir-se amb l’Alcalde i parlar 
amb ell per telèfon, i alguns conceptes que han comentat, li sembla que ha sigut el Regidor 
Sr. Ramos, que no sabien d’on venien, han sigut resposta a les propostes del PP. Com és 
destinar 15.000€ a les franges perimetrals , partida que estava buida,  3.000€ de subvenció a 
la Llar d’Infants. Té un compromís oral i per escrit per part de l’Alcalde que de cara a l’inici 
del curs 2013-14 es retocaran les taxes de la Llar d’Infants . El suplement dels 1.000€ a 
Serveis Socials ha sigut una petició del PP . Els 1.000€ destinats a La Benaula i al Sant 
Esteve també és una petició del PP. A l’institut no se li ha destinat partida però s’ha 
manifestat el compromís que al llarg del curs estaran pendents de les necessitats que puguin 
tenir. I la partida de varis són els 2.500€ per al cos de la Policia Municipal.  
 
El PP ja ha manifestat altres vegades en quan a les ordenances , que haguessin fet un altre 
tipus de política econòmica donant prioritat a les necessitats de Caldes, no és de la seva 
competència dur a terme els pressupostos però sí que es veu en l’obligació de lluitar-los i 
negociar-los. I això és el que ha fet amb l’equip de govern.  
 



S’han retocat algunes partides que sota el seu criteri eren importants que són les 
anteriorment anomenades.  Estan a favor de la creació de la plaça del bidell per a l’escola La 
Benaula , de què hi hagi un efectiu més en el cos de Policia, que es reconegui 
econòmicament el càrrec del Caporal amb la responsabilitat que això comporta . Si l’equip 
de govern, tal i com s’ha manifestat porta a terme el seu compromís amb les peticions fetes 
pel PP sobretot en el tema de les ordenances de la Llar d’Infants, votaran a favor.  
 
El Sr. Alcalde diu que la Regidora Sra. Mesa ha vingut a buscar informació i a preguntar el 
que no entenia. I que ha demanat hora per l’Alcalde perquè hi havia dos o tres punts que 
calia aclarir. El compromís que diu és que faran un estudi i discutiran la revisió de la Llar 
d’Infants.  
 
Finalment intervé per part del PSC-PM el Regidor Sr. José Fernández Celada dient que ells 
votaran a favor perquè estan dins de l’equip de govern. Ells han treballat en aquests 
pressupostos . Està d’acord que no es té que anar amb les presses en què s’ha anat. Que al 
mes de setembre cal asseure’s per parlar-ne . Dins de la possibilitat de votar sí o no votarà 
que sí perquè no és una continuïtat dels Pressupostos del 2012 . Hi ha molts temes dins de la 
Regidoria de Polica que els recullen: creació d’un altre lloc de treball, compra de cotxe amb 
el leasing, la creació del lloc de treball del bidell. Tot això posat en una balança pesa molt 
més votar sí als pressupostos.  
 
La Regidora Sra. Mesa diu que li fa gràcia la política d’esquerra que és demagògia pura i 
dura.  
 
Sotmès el dictamen a votació és aprovat per 7 vots a favor  de CiU (5),  PSC-PM (1) i  PP 
(1) i  6 vots en contra de la PICaldes (4),  d’Esquerra- AM (1) i  d’ICV-EUIA-E (1). 
 
 
2. DICTAMEN EN RELACIÓ A LA MODIFICACIÓ DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI 
DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA I CADASTRAL (SGTC) AMB REDUCCIÓ D’HORARI DEL 
SERVEI D’OFICINA 
 
El Ple de l’Ajuntament en sessió de 3 de novembre de 1998, va delegar la gestió  i  
recaptació de diferents impostos i taxes municipals al Servei de Gestió Tributària i Cadastral 
(SGTC) del consell comarcal de la Selva.  D’acord amb el conveni de delegació a Caldes de 
Malavella  s’havia d’instal·lar  una oficina  auxiliar. 
 
Actualment el cost d’aquest servei ve regulat  per l’Ordenança reguladora de les taxes per la 
prestació de serveis de gestió cadastral, gestió tributària, recaptació i inspecció per part del 
Consell Comarcal de la Selva (T-09). 
 
En el marc  d’estudi i ajust de costos de diferents serveis , s’ha analitzat l’informe emès  pel 
Servei de Gestió Tributària i Cadastral, en relació a l’impacte econòmic que suposaria 
prescindir de l’oficina auxiliar.  S’han analitzat els fluxos de tràmits , atencions i trucades 
durant un període anual. 
 
D’acord amb l’ordenança fiscal (T-09) , si no es presta el servei  diari a l’oficina de Caldes 
el percentatge a  aplicar sobre la recaptació seria d’un 3,5% en la recaptació voluntària  i 
sobre els imports recaptats en període executiu  la quantitat equivalent a la totalitat del 
recàrrec executiu del 5% i del recàrrec reduït del 10%, la quantitat equivalent a tres quartes 



parts el recàrrec ordinari del 20% i la quantitat equivalent als interessos de demora del 
període executiu. 
 
Per tot  l’exposat es proposa al Ple l’adopció dels següents, 
 
ACORDS: 
 
1er.-  Modificar la prestació del servei  de recaptació que es presta amb delegació al Servei 
de Gestió Tributària i Cadastral (SGTC) del Consell Comarcal de la Selva, suprimint el 
servei diari , i obrir únicament l’oficina el dimarts de 9:00 a 14:00 hores; servei que 
s’ampliaria d’acord amb les necessitats puntuals durant els períodes de cobrament. 
 
La taxa reguladora per la prestació de serveis de recaptació voluntària per part del Consell 
Comarcal de la Selva s’establiria en un 3,50%, per ser un municipi amb un càrrec inferior a 
6.000.000 d’euros i sense oficina auxiliar. 
 
Pel que fa a la recaptació executiva , la taxa a satisfer representaria la quantitat equivalent a 
la totalitat del recàrrec executiu del 5% i del recàrrec reduït del 10% , la quantitat equivalent 
a tres quartes parts del recàrrec ordinari del 20% i la quantitat equivalent als interessos de 
demora del període executiu. 
 
2on.- Notificar aquest acord al Servei de Gestió Tributària i Cadastral (SGTC) del Consell 
Comarcal de la Selva. 
 
No obstant el Ple decidirà. 
 
El Sr Alcalde explica que a l’ any  1998 l’Ajuntament de Caldes va delegar la gestió de 
Recaptació de taxes i impostos al Servei Comarcal , que té una oficina a la Casa Rosa . 
L’atenció que feia aquesta oficina era de 2 persones. Amb la idea de reduir costos es va 
mirar de reduir personal en aquesta oficina , però les Ordenances i Taxes del Consell 
Comarcal no ho contemplen. Les taxes que té aprovades el Consell Comarcal per a aquesta 
gestió és de poblacions amb oficina o sense. Es va haver de plantejar, i els preus que cobra 
el Consell Comarcal amb oficina és del 4.4% i sense oficina passaria a cobrar el 3.5%. del 
total de totes les taxes i impostos que cobra. Fent números, suposa un estalvi d’uns 30.000€ 
per l’Ajuntament. L’atenció la donarien igual un dia a la setmana. Es proposa que sigui el 
dimarts i la resta de la setmana es podria aportar tota la documentació i totes les gestions a 
través de l’Ajuntament. Concretament, a través del departament d’Atenció al Públic de 
l’Ajuntament. Totes les gestions podrien fer-se via telefònica i també via web, que funciona 
molt bé en altres poblacions. Pobles semblants a Caldes tenen contractada la gestió d’un dia 
a la setmana,  i amb una configuració d’urbanitzacions. El que es proposa i es porta a Ple és 
canviar la gestió en el públic d’aquesta oficina. De passar el servei de 5 dies a la setmana a 1 
dia a la setmana, fet que comportaria un estalvi important.  
 
Diu que fa temps que es treballa aquest tema amb el Consell Comarcal, s’han mirat totes les 
opcions per mirar d’abaratir aquest servei que és molt costós i no repercuteix amb les 
accions d’inspecció que es feien , amb el seguiment de llicències urbanístiques , amb 
expedients cadastrals . Tots això es farà igual, tal i com es feia, a través de Sta. Coloma. 
L’únic que es notarà és que enlloc de 5 dies hi haurà 1 dia d’atenció al públic. És una 
proposta que porten al Ple perquè és un estalvi important. Una de les persones que tenen a 



Caldes, una es desplaçaria a Caldes el dimarts i l’altra s’incorporaria a la plantilla a Sta. 
Coloma.  
 
 
En el torn d’intervencions: 
 
Per part de la PICaldes intervé el Regidor Sr. Joan Colomer diu que part seva els hi hagués 
agradat veure amb més detall l’estudi del Consell. Tal vegada el dia que es va comentar 
podria ser el dia que ells o hi eren. Li hagués agradat que se’ls hi presentés l’estudi que 
acaba de veure a partir del qual s’ha pres la decisió. Mirant-ho, es veu que es fan més de 
4.000 tràmits a l’any. Si es deixa un dia per setmana, comptant que més o menys són 50 
setmanes l’any, comptant que poden haver-hi alguna festa, surten uns 80 tràmits cada dia. 
Amb 5 hores, 80 tràmits segurament es formaran cues. A ells els hi sembla que està bé que 
s’intenti racionalitzar el servei. Si venen tots els dies de la setmana és veritat que hi ha dies 
que es fan pocs tràmits, en altres èpoques se’n fan molts, en certes èpoques de l’any segur 
que funciona molt bé. A ells els hi hagués agradat poder-ho estudiar amb més detall. Cal 
tenir en compte que al final són dos llocs de treball que es perden. Ell no sap si cal tenir-ho 
en compte o no, però com que ells sovint ho mencionen, ara també li agrada mencionar-ho a 
ell.  Ells s’abstindran perquè no ho acaben de veure clar.  
 
El Sr. Alcalde vol aclarir que aquesta informació estava a la carpeta que anava al Ple . El 
tema de les dues persones va ser una de les preocupacions quan s’estava negociant i li van 
comentar que s’incorporaven a Sta. Coloma. La gestió de seguiment i tràmits es faria igual. 
L’únic que disminuïa era l’atenció al públic.  
 
En quan als 4.223 expedients que ha anomenat el Regidor Sr. Colomer, ell també ho va 
valorar, però quan es comença a valorar tot l’estudi, es veu que un expedient és una trucada 
de telèfon. I si es mira el resum, hi ha gairebé 1.000 trucades de telèfon. Compta com una 
gestió. Els canvis del número de compte també serien gestions. Si es té oficina oberta, tal i 
com ho té el Consell Comarcal, és obligat tenir-hi dues persones . Aquest estudi li van donar 
el dia 12 de desembre i durant el desembre s’havien fet 16 gestions. I la meitat, 5, eren 
trucades. Quan es mira bé l’estudi, es veu que durant dos mesos es treballa que seria el 
cobrament de l’IBI i la recaptació de l’IVTM. En quan al tema de cobrament, ells gairebé no 
volen tocar cap diner. Es fa una carta de pagament i se l’envia al banc. El pagament final 
s’ha de fer al banc o s’ha de fer per targeta. Veient aquest estudi és quan es pren una decisió 
i hi ha la possibilitat d’estalviar uns 30.000€ i es pren la decisió de portar al Ple per a la 
modificació. En quan als usuaris, poden fer-ho a través de la web, via telefònica i un dia a la 
setmana a Caldes, però tots els documents es poden recollir diàriament mentre l’Ajuntament 
està obert. Un exemple seria que si algú ha de pagar una multa i s’acaba aquell dia i no hi ha 
recaptació, a l’Ajuntament se li posarà un segell i consta d’entrada com el mateix dia. A 
Maçanet hi van cada 15 dies, a Vidreres ho tenien cada 15 dies i ara ho han passat a cada 
setmana perquè és el mateix i pel mateix preu. I el que es proposa aquí és reduir el servei 
que teníem per qüestió econòmica.  
 
El Regidor Sr. Colomer diu que a ell li hagués agradat mirar l’estudi amb detall si els hi 
haguessin donat a la Informativa o l’haguessin enviat per correu electrònic.  Sembla com si 
hagin de demanar si us plau que els hi donin la documentació. Pregunta el perquè el dia de la 
informativa no els hi van donar si ja el tenia el dia 12 de desembre. Ell torna a demanar que 
els mantingui informats.  
 



A continuació per part d’ICV-EUIA-E intervé el Regidor Sr. Victoriano Ramos dient que ell 
pensa que això caldria haver-ho votat en el primer punt de l’ordre del dia, perquè el 
Pressupost no s’hagués aprovat. És un problema de formes.  
 
Ell diu que creu que el Consell Comarcal hauria de fer una nota informativa dels diferents 
mitjans de pagament de rebuts, de recepció de documentació que hi ha. A ell li costa 
manifestar-se pensant en els problemes que pot generar això. Una persona porta un 
document a l’Ajuntament es perdi o no . És cert que ho va explicar a la Comissió 
Informativa però no els hi va donar . Sempre és bo tenir-ho perquè es llegeix tranquil.lament 
i s’analitza una mica. A ell li preocupa els problemes que pot haver-hi si una persona arriba 
a l’Ajuntament , diposita un document i es traspaperar o no. Ho diu perquè si hi ha algun 
problema, aquesta persona no pagui els interessos de demora. Una nota informativa del 
Consell Comarcal on digui els diferents mitjans que hi ha : internet, banc... Pensa que és 
molt important. I es podria posar al BIM, L’AQUAE , un futlletó que es repartís perquè la 
gent estigués informada. Però si fos així, que ho fes directament el Consell Comarcal.  
Ell està d’acord en estalviar diners i dedicar-lo en coses més importants, però s’abstindrà 
perquè té aquest dubte.  
 
El Sr. Alcalde li respon que tot es pot traspaperar, la intenció no és que passi . Es vol donar 
la mateixa atenció al ciutadà però amb menys atenció de cara al públic. La resta seguirà 
exactament igual. I en quan a la informació, això només és el primer pas, cal donar la 
màxima informació i explicar molt bé com anirà la recaptació i els horaris que tindran i com 
es podrà fer servir. En això coincideixen. 
 
Tot seguit, per part d’ESQUERRA-AM intervé la Regidora Sra. Isabel Lozano, vol 
manifestar el mateix que el Regidor Sr. Ramos dient que li ha sorprès l’ordre dels punts a la 
convocatòria. Perquè si això sortís que es vota en contra, ja es tindria una primera 
reformulació del pressupost. Si es mira a nivell econòmic no saben veure la proporcionalitat 
entre la pèrdua de servei i l’estalvi econòmic que suposa per l’Ajuntament. Es perden 4 dies 
de serveis, ara només n’hi haurà 1. I només es deixa d’invertir 30.000€. Només hi ha una 
reducció de 30.000€. Ells no ho veuen proporcional. Tal vegada si haguessin tingut aquest 
informe del qual parlaven abans en què només es van creuar unes paraules a la Comissió 
Informativa, els hagués ajudat a valorar millor quin tipus de gestió s’està fent i la poca 
pèrdua que representa. Ella creu que l’equip de govern tampoc té clar si són 30.000 € o seran 
més. Això ho van donar com a molt tancat, ella a l’última informativa els hi va dir  que si en 
parlaven o si es mirava una altra gestió a través de Xaloc , podria ser més l’import que es 
podria estaviar, però per aquí deuen anar perquè no aclareixen de manera exacta quin serà 
l’import final.  
 
Vol fer l’incís del personal, que per algunes coses defensen molt els llocs de treball, però 
aquí en realitat es perdran dos llocs de treball. Si es centralitza, essent coherents, aquests 
llocs de treball segurament es perdran. Ells s’abstindran d’aquest tema.  
 
El Sr. Alcalde respon  que  han previst un estalvi de 30.000€ , però ha de saber que és 
proporcional. Com més cobren, més guanyen ells. És % de la recaptació. Això és el que es 
proposa i els números que tenen. Tal vegada si es cobra més s’estalviaran més diners.  
 
Tot seguit intervé la Regidora Sra. Elizabeth Mesa per part del PP dient que no poden estar 
en contra que hi hagi un estalvi per part de l’Ajuntament però tampoc a favor que 



disminueixi el servei i menys de la manera que ho presenta el Consell Comarcal que no és 
gens proporcional. S’abstindran.  
 
El Sr. Alcalde diu que el més fàcil hagués sigut poder negociar, però el sistema  de 
cobrament per  taxes, només es computa el fet de si hi ha oficina o no. Hagués sigut fàcil 
que enlloc de dues persones n’hi hagués una. Hi hauria un estalvi i l’altra es pot col.locar a 
una altra oficina. Això no és possible i hi ha els dos sistemes.  
 
Finalment per part del PSC-PM intervé el Regidor Sr. José Fernández Celada dient que 
votaran a favor, encara que li preocupa és el mes  que es cobra  l’IBI , quan la gent hi va per 
a fraccionar els rebuts. Una persona un dia a la setmana no podrà atendre la quantitat de gent 
que hi va. I també li preocupa el pagament de l’IVTM . Són dos puntes que segurament 
quedaran curtes i es podria parlar amb el Consell Comarcal ampliar la plantilla durant 
aquests dos mesos. Així i tot votaran a favor. 
 
Sotmès el dictamen a votació és aprovat per 6 vots a favor (5) de CiU i (1) PSC-PM) i 7 
abstencions (4) PICaldes, (1) ICV-EUIA-E, (1) Esquerra-AM, (1) PP.  
 
 
I no havent-hi més assumptes de què tractar s’aixeca la sessió i d’ella s’estén la present acta,  
el contingut de la qual jo, la Secretària, en dono fe.    
 
 
 


