AJUNTAMENT DE CALDES DE MALAVELLA
ESBORRANY ACTA NÚM. 3/2013
SESSIÓ ORDINÀRIA
AJUNTAMENT PLE
DIA: 25 DE MARÇ DE 2013

A Caldes de Malavella, el vint-i-cinc de març 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 ordinària 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, Lluís Comalada i Guinó, Victoriano Ramos i
Alfonso, Isabel Lozano Ruiz, Elizabeth Mesa Vega i José Fernández Celada i amb l’absència
excusada de la Sra. Anna Ma. Sàbat i Mir. 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. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 28 DE GENER
DE 2013
Per unanimitat és aprovat l’esborrany de l’acta del dia 28 de gener de 2013.
2. RATIFICACIÓ PASSOS A NIVELL RENFE
La Secretària llegeix el dictamen de la Comissió Informativa.
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 19 de febrer de 2013, es proposa al Ple la
ratificació de l’acord que transcrit és:
“El Ministerio de Fomento va trametre la proposta de projectes referents a la : “Redacció
dels projectes constructius per a la supressió de tretze Passos a Nivell en la línia TarragonaBarcelona- França” que en el nostre municipi inclou dos passos, entre ells, el pas:
- P-N-/P.K 187/035 i P-N-/P.K 187/977

“Camí de Can Font / Camí de Mas Riera.”

El Ple municipal en sessió del mes de setembre de 2010 s’hi va manifestar.
ADIF ha tramès la documentació esmenada en el projecte esmentat i en sol·licita l’aprovació
del Ple de les actuacions.
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Valorant i considerant necessari suprimir aquests passos a nivell, veient els condicionants
tècnics de les propostes, l’impacte mediambiental i paisatgístic de les solucions proposades
la Junta de Govern Local adopta els següents,
ACORDS:
1r.- Aprovar la proposta de modificació de la solució per a la supressió del pas a nivell en el:
P-N-/P.K 187/035 i P-N-/P.K 187/977 “Camí de Can Font / Camí de Mas Riera.”
2n.- Presentar aquest acord a ratificació del Ple en la primera sessió que es convoqui.
3r.- Notificar el present acord a ADIF.”
No obstant el Ple decidirà.
El Sr. Alcalde explica que es proposa ratificar un acord de Comissió de Govern, en relació a
proposta d’ ADIF per suprimir diferents passos a nivell a la província, uns disset, dos dels
quals pertanyen a Caldes. Es va fer una proposta des de l’Ajuntament, però l’impacte
mediambiental i paisatgístic i el condicionant que obligava a fer un macro-pont per
travessar la riera Sta. Maria ha fet que presentessin una proposta nova, on es respecta més
l’interès paisatgístic i és més viable. De l’altra manera no veuen la viabilitat del projecte.
Per part de la PICaldes el Regidor Sr Joan Colomer dóna la bona nit , excusa a la Regidora
Sra. Anna Sàbat que no ha pogut venir al Ple. Ells hi estan d’acord, encara que és una llàstima
que no es pogués tirar endavant la proposta inicial, que consistia en fer un pont per sobre la
riera perquè sempre hagués quedat millor. L’impacte paisatgístic continuarà essent gran . Han
de ser conscients de què fer ponts per a sobre de la via sempre acabarà tenint un impacte. Tant
el de l’alçada de la Depuradora com el que hi haurà cap a Franciac tindran un impacte
important i d’això se n’ha de ser conscient.
Per part d’ICV-EUIA-E intervé el Regidor Sr. Victoriano Ramos diu que són mesures
necessàries per evitar riscos a la població i als pagesos que solen travessar les vies i encara
que no s’han resolt en el sentit que s’havia proposat inicialment, sí que és una solució
acceptable.
El Sr. Alcalde respon que el Regidor Sr. Ramos sap perfectament que tots estaven d’acord en
què es fes el gran pont encara que és cert que és d’ una gran complicació . S’espera que es
faci com més aviat millor. El que es proposa és donar el vist-i-plau al projecte perquè així les
obres puguin tirar endavant i hi hagi un perill menys per la població.
Per part d’Esquerra-AM intervé la Regidora Sra. Isabel Lozano que diu que a part del que
han dit els altres companys, ella volia afegir la pregunta de si hi havia previst, encara que ja
sap que no és competència de l’Ajuntament, arreglar l’estació perquè no deixa de ser un altre
perill. S’han soterrat a l’estació de Sils els passos de vianants de l’estació, es pot fer el mateix
a Caldes, pregunta.
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El Sr. Alcalde diu que hi ha hagut converses amb l’Ajuntament, concretament amb ell mateix,
per intentar-ho conduir. La situació econòmica li han dit que no és bona , però hi estan a
sobre. I encara més veient que a la població veïna de Sils els hi han fet, cosa que també
convindria a Caldes.
La Regidora Sra. Lozano diu que bàsicament és per no quedar-se enrera.
Per part del PP la Sra. Elizabeth Mesa no diu res.
Per part del PSC-PM el Regidor Sr. José Fernández Celada diu que lamentablement serà lent
perquè una cosa és el projecte i una altra l’execució. Afegeix que no tenen res a veure els
passos en plena via dels passos de les estacions. I ara amb ADIF estan amb els passos de
plena via. Caldria plantejar-se amb una altra unitat de negoci diferent a la dels passos a nivell
en plena via.
El Sr. Alcalde diu que tal i com ha explicat el Regidor Sr. Fernández Celada això és el
projecte que estan fent des d’una empresa externa pagat per ADIF i pertany a un departament
diferent al de passos subterranis. Fins i tot parlen amb diferents persones. Però vol comentar
que hi estan a sobre.
La Regidora Sra. Lozano diu que vol afegir que és totalment necessari. Ella tècnicament no hi
estan tant, però diu que és igualment necessari.
El Sr. Alcalde diu que és molt necessari.
Sotmès el dictamen a votació és aprovat per unanimitat.
3. PLA D’ACCIÓ PER A L’ENERGIA SOSTENIBLE (PAES)
La Secretària llegeix el dictamen de la Comissió Informativa.
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 7 de febrer de 2013, es proposa per part del
Ple la ratificació de l’acord que transcrit és:
“Primer.- Aprovar el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) de Caldes de Malavella.
Segon.- Presentar aquesta proposta a ratificació del proper Ple municipal.”
No obstant el Ple decidirà,
El Regidor Sr. Oliveras dóna la bona nit i explica que el PAES és la primera iniciativa que ve
després de signar el pacte d’Alcaldes, aprovat pel Ple Municipal el 26 de març del 2012. Fent
una mica de memòria, el Pacte d’Alcaldes és una iniciativa de tipus europeu promoguda per la
Comissió Europea i orientada directament a les autoritats locals i als ciutadans per prendre la
iniciativa amb la lluita contra el canvi climàtic. Tots els signants del pacte d’Alcaldes, uns
4000 municipis a Europa, 103 a la província de Girona i 17 a la comarca de La Selva, es
comprometen a posar en marxa dins de les seves possibilitats, l’anomenada estratègia 20 – 203

20. Exactament això vol dir el 20% de reducció de gasos d’efecte hivernacle , una millora del
20% de l’eficiència energètica i augmentar el 20% de les energies renovables. Aquestes
accions tenen com a data límit l’any 2020. Els resultats directes que obtenen els signants del
pacte són que és una eina programàtica , que estableix la pràctica energètica a seguir fins als
2020, mitjans financers i suport polític i una visibilitat pública. Afegeix que tal i com ha
comentat des del principi, el PAES és fruit d’aquest pacte d’Alcaldes. I el que busca aquest
pla d’acció a Caldes és fer 8 accions , objectius estratègics per buscar la reducció d’emissió de
CO2 del 20.39% l’any 2020. Les accions, bàsicament són reduir el consum a instal·lacions
municipals fent obres de millora i conscienciar a treballadors i usuaris , disminuir el 29% el
consum de l’enllumenat públic, produir energia renovable amb calderes de biomassa i energia
solar tèrmica. També campanyes per a l’ús del transport comunitari , vehicles eficients,
conscienciar a la gent en la compra d’electrodomèstics i de vivendes eficients. L’últim pas
bàsicament és de conscienciació de la població. La metodologia per fer el PAES a les
comarques de Girona ha estat elaborada per la Diputació de Girona i el CILMA que és el
Consell d’Iniciatives Locals pel medi ambient.
Per fer aquest PAES s’han fet 10 visites a diferents centres municipals i 15 inspeccions a
quadres de maniobra i control de l’enllumenat públic.
Vol fer una mica de cronologia de com ha anat des de que es va aprovar el pacte d’Alcaldes
fins al dia d’avui. El dia 26 de març del 2012 es va aprovar pel Ple Municipal el Pacte
d’Alcaldes, el 17 d’abril del 2012 la Diputació de Girona i el CILMA convoquen una jornada
tècnica per a tots els Ajuntaments signataris del Pacte per informar dels treballs previs al
PAES. En aquesta jornada s’expliquen els costos estimats dels ajuts de la Diputació per a
municipis de 5000 a 7500 habitants és de 4300€ , incloent la visita a 10 equipaments i 15
quadres d’enllumenat, tal i com ha exposat abans. El 24 de maig del 2012 es presenta al
Consell d’Alcaldes del Consell Comarcal de La Selva la proposta d’aquest Ens per a liderar la
redacció del PAES els de la Comarca. El 20 de juny del 2012 l’Ajuntament de Caldes acorda
redactar mitjançant conveni, la redacció del PAES al Consell Comarcal de La Selva per
4.300€. I s’inicia el procés de recollida de dades com seria la facturació de la llum, del gasoil
dels anys 2005 i 2011, que són els dos anys que es van triar per fer les comparatives. El 21 de
juliol del 2012 la Diputació acorda aprovar un ajut de 2.700 € per l’Ajuntament de Caldes de
Malavella per la redacció del PAES. El 26 de setembre de 2012 l’equip redactor realitza les
visites als 10 equipaments municipals i als 15 quadres d’enllumenat. El dia 9 de gener del
2013 la Diputació de Girona convoca una ordre d’ajuts dirigit als Ajuntaments de la
demarcació de Girona , signatari del Pacte d’Alcaldes, on es pot sol·licitar l’execució
d’accions que figurin en el PAES aprovat. El termini per a fer les sol·licituds està obert fins al
15 de febrer de 2013. El 29 de gener de 2013 hi ha un taller de participació amb el personal de
l’Ajuntament , tant amb tècnics com la gent encarregada per les diferents instal·lacions. El 5
de febrer del 2013 l’Ajuntament rep el document definitiu del PAES. El 7 de febrer del 2013
la Junta de Govern Local aprova el PAES i acorda presentar-lo per tal que el Ple el ratifiqui
que és el que s’està fent avui. I el dia 13 de febrer del 2013 la Junta de Govern Local aprova
sol·licitar la subvenció a la Diputació de Girona per a la col·locació de 49 punts de llum,
lluminàries i bombetes de l’enllumenat de Can Solà Gros II. Es proposa substituir les
làmpades de 250 W per làmpades de 100W de vapor de sodi. I es sol·licita l’import màxim
subvencionat d’11.000€. En total són 49 punts. I aquests són més o menys tots els passos fets
fins arribar a avui.
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Afegeix que el PAES és un document de bona voluntat que es va signar i intentaran tirar
endavant i diu que s’ha de creure o no i ell proposa fer-ho. Ara s’està a l’any 2013 i fins al
2020 vindran més persones al seu darrera i almenys tindran aquest document per a tirar-ho
endavant. Demana que es reconsideri i espera dels altres Regidors que es voti a favor.
Per part de la PICaldes intervé el Regidor Sr. Joan Colomer que diu que ells, per suposat que
hi votaran a favor. Ells ja han demostrat des de fa molt temps que creuen en l’estalvi energètic
, amb l’ús d’energies alternatives i tota la sèrie de coses que proposa el PAES . I s’alegra que
l’equip de govern ara també hi cregui perquè durant la passada legislatura els van criticar
vàries vegades totes les inversions que es van fer en les millores amb enllumenat públic .
Preguntaven el perquè servia i deien que s’estaven gastant diners i se n’estalviaven molt pocs.
S’alegra que finalment hagin vist la llum i ho vegin clar. Ells evidentment votaran a favor .
Ells ja van dir quan es va aprovar el pacte d’Alcaldes que molta part de la feina que s’havia de
fer per complir amb aquest ja estava feta des de l’anterior legislatura. No queda gaire per fer .
Aquest PAES diu les accions que es podrien fer , que caldria intentar fer en els propers anys
per tal de millorar en aquest tema. És a dir, és una mica de guia del que s’ha d’intentar fer a
mesura que hi hagi disponibilitat econòmica i voluntat política. Així es podrà anar tirant
endavant. Només li queda per dir que avui estan fent una ratificació del que ja va aprovar la
Comissió de Govern de fa uns dies. I tal i com s’ha produït en altres qüestions, els hi sap molt
greu que les coses s’aprovin per Junta de Govern , es doni per fet que el Ple ho ratificarà i a
ells no se’ls hi digui res. És una qüestió de formes i de tenir una mínima consideració cap als
grups de l’oposició. No costa res dir que no cal que vagi a Ple però dir que s’aprovarà en
Comissió de Govern i després es passarà al Ple. I en el mateix moment en què s’aprova per
Comissió de Govern poden fer-los-hi saber i els hi envien. I si ells hi veuen alguna cosa i
volen fer-hi algun canvi, que puguin fer-hi alguna aportació. No costa res. Només és voluntat
i un mínim respecte cap als grups de l’oposició que tenen ganes de fer coses. Sembla com si
l’equip de govern no tenen ganes de què les facin. Afegeix que no és la primera vegada que
diuen això en el Ple , per això demanen una vegada més que quan es vulgui aprovar una cosa
per Comissió de Govern que després l’hagi de ratificar al Ple, que abans, els informin.
El Regidor Sr. Oliveras diu que perfectes no ho són i no ho seran mai. I com a humans erren i
ell és el primer de fer-ho. Li dóna la raó dient que no costa res fer una trucada i dir-ho. Les
circumstàncies van ser les que van ser , la Diputació va treure en el moment en què va fer-ho
les subvencions, tal vegada van estar més per la feina que pels detalls . Ell diu que és culpa
seva i espera i desitja que no torni a passar. En tot moment van estar mirant que no perdessin
la subvenció que sortia i es pogués tirar endavant un nou projecte per ajudar a què el poble
estigués en més bones condicions. No hi havia cap més secret ni buscaven cap joc de segona
mà. Espera que no torni a passar.
El Regidor Sr. Colomer diu que ho esperen.
Per part d’ICV-EUIA-E intervé el Regidor Sr. Victoriano Ramos dient que per part seva es
creuen aquest Pla d’actuacions i que faran el possible perquè es compleixin tots els projectes
que hi figuren. Una altra cosa és que econòmicament no es pugui fer. Però sí que faran
l’impossible perquè es tirin endavant. Ell torna a repetir que en moment en què la
comunicació està a l’ordre del dia, es tenen mòbils, e-mails, tot gratuït. Fins i tot l’equip de
govern no paga el telèfon, és el Consistori el que ho fa, que no es faci ni una punyetera
5

trucada, no deixa de ser trist. Igual que se’ls hi ha passat aquest totxo fa un parell de dies,
se’ls hi podria haver passat com a esborrany. No hi ha excuses que valguin. No és la primera
vegada i lamenta repetir el que ja ha dit el grup anterior, i desitja que sigui l’última. El cos tal
vegada demana votar en contra, però evidentment no poden fer-ho perquè és un benefici pel
municipi. Votarien en contra per l’actitud, no perquè el Pla no tingui fonament. Ell pensa que
aquestes coses cal que es resolguin. Costa poc que en el mateix moment en què es rep, que es
reenviï als diferents regidors. No costa res. I fa referència a la Secretària que els hi ha enviat
el totxo que no sap el que li ha costat, però segurament poc temps. Haguessin tingut la
informació i segurament alguna aportació. Evidentment votaran a favor.
El Regidor Sr. Oliveras diu que no ho ha entès i pregunta si al final votarà a favor o en contra.
El Regidor Sr. Ramos diu que a favor.
El Regidor Sr. Oliveras diu que en cert moment havia entès que votaria en contra. Diu que tal
i com es va passar a la Comissió Informativa , és un redactat tècnic , fet bàsicament per
tècnics. Va venir el Consell Comarcal i van fer un anàlisi de com estava la situació. Que s’hi
podia aportar, diu que tal vegada sí, però afegeix que bàsicament s’ha de tenir en compte que
és un document tècnic i políticament el que es pot fer o deixar de fer és poca cosa.
El Regidor Sr. Ramos diu que està d’acord en què és un document tècnic , però hi ha
projectes, i en aquests poden incidir i poden proposar. Tal vegada hi havia alguna altra
proposta de les persones que representen el poble.
El Regidor Sr. Oliveras diu que l’equip de govern va deixar a mans de tècnics de Medi
Ambient, d’Enginyeria , Arquitectura i els mateixos tècnics del Consell Comarcal perquè
fessin una valoració el més objectiva possible on no hi entrés la part política.
El Regidor Sr. Ramos diu que estan d’acord en tot, qui el confecciona evidentment no és la
persona que fa la neteja. En això coincideixen. Ho han confeccionat personal competent i ell
no està en contra de qui ho ha fet, sinó de la forma amb la que s’ha portat. Ell incideix en això
novament, que segurament no ha sigut la manera més correcta, pensa. Torna a dir que hi ha
una sèrie de coses posades aquí perquè es portin a efecte amb la finalitat d’estalviar energia i
tal vegada hi hagués hagut alguna proposta més. Tal vegada és veritat que no hi hagués hagut
temps per afegir-la. Però tenen una opinió que ells haguessin pogut manifestar. I s’hagués
pogut dir que s’aprovava provisionalment amb la finalitat de ratificar-ho al Ple. Però ara tot ha
passat. I pregunta si coincideixen.
El Regidor Sr. Oliveras diu que sí, que fa 15 dies, que té tota la raó.
Tot seguit intervé per part d’Esquerra-AM intervé la Regidora Sra. Isabel Lozano que diu que
ells evidentment també votaran a favor. És cert que és un document totalment tècnic , però es
vota pels polítics. Sempre s’actua de la mateixa manera i torna a insistir amb el mateix que
deien els altres grups i que sempre es treballa a contra rellotge . Ella pensa que és una manera
de treballar que no porta enlloc . Es presenten subvencions pressuposant un acord de Ple sense
haver-los-hi informat . Des del 5 de febrer que tenien aquesta documentació fins a l’11 de
març que els hi donen la notícia passa més d’un mes i fins que els reben, un mes i mig. El més
greu és que estan cansats d’insistir en aquests tipus d’actuacions i que la resposta per part de
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l’Alcalde a la Comissió informativa o de l’equip de govern en general , quan es fan supòsits
de què podria ser que no s’acabés aprovant, és dir que es perdria la subvenció. I es queden tan
amples o es traspassa la responsabilitat als altres si en algun cas haguessin de dir que no.
Evidentment hi votaran a favor perquè és un bon document i una guia, i esperen que hi hagi
voluntat política . Insisteix en què no els hi agraden aquestes maneres d’actuar.
El Sr Alcalde diu que en quan a aquest Pla, tal i com ha explicat el Regidor Sr. Oliveras, és un
document tècnic. És un encàrrec fet per tots els Ajuntaments que s’hi han acollit . En el cas de
Caldes al Consell Comarcal que ha realitzat aquest document. I aquí diu la gestió que cal fer
perquè sigui més rentable per l’Ajuntament. I pregunta a la Regidora Sra. Lozano si se l’ha
mirat.
La Regidora Sra. Lozano diu que sí.
El Sr. Alcalde diu que com exemple: canviant la caldera al CEIP Sant Esteve amb 1.5 anys es
té amortitzada . Estableix una estadística de com està tot el municipi. A partir d’aquí es té la
radiografia i es sap que canviant les bombetes de Can Solà II amb un any i mig, degut a
l’estalvi que produeix, estan amortitzades. Això fa que es sàpiga allà on primer cal actuar. Ells
inicialment desconeixien que calia que ho aprovés el Ple. Era un document per aprovar que
els hi semblava que ho havia de fer la Comissió de Govern. Però la Diputació els hi va dir que
calia que fos aprovat pel Ple o que podia aprovar-se per la Comissió de Govern i ser ratificat
pel Ple. Ells no li van donar més importància perquè veien que era una bona eina. Tal vegada
sí que havien d’haver fet una noteta o una trucada de telèfon, però el que permet aquest
document és demanar subvencions per les convocatòries que es van produint. I si no es té el
PAES no es poden demanar. Ells creien que era una cosa de calaix, que cal tenir. No és una
eina per anar introduint esmenes i s’ha encarregat a un Departament tècnic que ha elaborat el
Pla. Li diu a la Regidora Sra. Lozano que no hi ha hagut cap malícia.
La Regidora Sra. Lozano diu que tal vegada no l’ha entès. Diu que el Pla és excel·lent. Ella no
hi té res a dir . No és tècnica de Medi Ambient. A ella li sembla molt bé com a guia i com a
guia de treball. Però tornen a denunciar les maneres de fer-ho, però no en aquest cas , en tots
els altres, el fet de tirar pel dret en les coses. Això no és una empresa privada. I tots ells són
representants, estiguin a l’oposició o a l’equip de govern. Demanen estar informats.
El Sr. Alcalde diu que ja sap que a vegades a última hora entren propostes noves o hi ha certs
canvis que s’han d’introduir però que en definitiva són bons.
La Regidora Sra. Lozano diu que ells no diuen que no siguin bons. I afegeix que a les bases de
la convocatòria ho deia que havia d’estar ratificat pel Ple.
El Sr. Alcalde diu que sí, a la convocatòria de la subvenció.
Per part del PP intervé la Regidora Sra. Elizabeth Mesa que diu que ells votaran a favor i no
té res a dir.
Per part del PSC-PM el Regidor Sr. Fernández Celada tampoc diu res.
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Sotmès el dictamen a votació és aprovat per unanimitat.
4. DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA D’APROVACIÓ TAXES LLAR
INFANTS CURS 2013-2014
La Secretària llegeix el dictamen de la Comissió Informativa.
Atès l’acord municipal de juny de 2012 que va modificar les taxes pel servei de la Llar
d’Infants , que es va veure afectat per la reducció progressiva de l’ aportació de la
Generalitat de Catalunya.
Atès que l’aprovació de les ordenances fiscals municipals és una competència atribuïda al Ple
de la Corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 22.2.d) i 23.2.b) de la Llei
7/85, de 02 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Atès que el procediment d’aprovació de les ordenances fiscals n’exigeix l’aprovació inicial,
la submissió a informació pública durant 30 dies hàbils, l’ estimació o denegació de les
al•legacions presentades i l’aprovació definitiva amb la publicació posterior del text íntegre
en el B.O.P.
Atès que en tractar-se d’ordenances fiscals, requereixen l’aprovació per majoria simple, per
aplicació de l’art. 47 de la Llei 7/85 de bases del règim local.
Atès que els articles 15 a 19 del R.D. 2/04, disposa que les ordenances s’entendran aprovades
definitivament amb caràcter automàtic si no s’hi presenta cap al•legació durant la informació
pública subsegüent a l’aprovació inicial
Vista la documentació obrant a l’expedient i l’informe emès per la Secretària- Interventora
municipal, es proposa al Ple, que adopti els següents, ACORDS:
PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació de l’ ordenança fiscal:
- Ordenança fiscal reguladora de les taxes per Prestació de serveis i realització activitats
municipals, en el seu Annex 8 – Prestació serveis de llar d’infants, en els termes que
s’assenyalen a l’annex. Modificació de les de tarifes i modificacions en el text normatiu.
SEGON.- Publicar el present acord, en el tauler d’edictes de l’ajuntament i en el Butlletí
Oficial de la Província i donar un termini de 30 dies a partir de l’endemà de la publicació
d’aquest anunci, per tal que els interessats puguin consultar l’expedient i presentar les
reclamacions que estimin oportunes. En cas de no haver-hi cap reclamació o recurs l’Acord
esdevindrà definitiu, publicant-se el text íntegre de totes les ordenances i modificacions en el
B.O.P de Girona i tauler d’edictes municipal.
No obstant el Ple decidirà.
La Regidora Sra. Àngela Frigolé dóna la bona nit i afegeix que tal i com es diu al dictamen ,
l’any passat al mes de juny es va portar a Ple la modificació de les taxes per la reducció que es
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tenia de la subvenció de la Generalitat perquè s’havia passat dels 1.800€ a 895€ que és el que
es preveu per aquest curs. El curs vinent a hores d’ara no se sap si serà aquest import o serà
0€. Les taxes que es varen aprovar l’any passat, durant aquest any hi ha hagut forces
divergències amb la resta d’equips . L’euro de l’hora de dinar i l’euro de la tarda o que la puja
havia sigut molt gran... Han fet un estudi nou i han reconsiderat una mica les taxes que van
aprovar l’any passat i han cregut, tal i com s’ha llegit al dictamen, que s’havien de fer uns
petits canvis : un d’ells és fer un descompte pel segon germà del 10% , el preu de la matrícula
es manté, es treu l’euro del matí i de la tarda i la taxa aprovada de 145€ aplicar-li un
increment de l’IPC del 2.70% que és el mínim estatal que han trobat del 2012 perquè el de la
Generalitat era més gran. Ells han cregut convenient mantenir la puja de l’IPC perquè els
preus no tornin a quedar desfasats tal i com havia passat en anys anteriors: no s’havia apujat
l’IPC i el preu de la taxa havia quedat molt desfasat en quan a costos. Amb aquest nou càlcul
de preu i amb la proposta que ells porten per aprovar els pares aportaran el 47% del cost total
de la Llar , la Generalitat el 21% i més del 30% l’aportarà l’Ajuntament. Ells pensen que el
preu és prou raonable i que les persones que per cost no poden accedir-hi poden acollir-se a
les beques, sempre i quan compleixin els requisits dels ajuts. Ells pensen que és un preu prou
equilibrat i tenint en compte que tal vegada aquest any la Generalitat no donarà subvenció,
convertiran aquest 30% d’aportació de l’Ajuntament en el 51 o 52%. La seva proposta és
aquesta i l’aporten per veure si s’aprova.
Per part de la PICaldes intervé el Regidor Sr. Joan Colomer dient que com molt bé ha dit la
Regidora, l’any passat es va produir una pujada que pensa que es pot qualificar de “pujada
salvatge” , de passar de pagar 112€ a pagar algun mes 145€ +20€+20€, que al final gairebé
quasi 190€. Passar de 112€ a 190€ pensa que és una pujada molt i molt gran. S’alegren de què
facin marxa enrera a aquesta pujada tan bèstia que van fer l’any passat i intentin solucionarho. Això els hi sembla bé d’entrada. Però no els hi sembla bé de la manera en què ho estan
fent. Els hi sembla que es queden a mitges, que continuen amb la idea errònia, segons el seu
parer, de carregar sobre les famílies tot el que deixa de pagar la Generalitat. El que han fet és
que el que no paga la Generalitat que ho paguin les famílies. I l’ajuntament continua posant el
30%. La resta ho carreguen sobre les famílies. Els hi sembla, a més, que tal i com està
l’ajuntament, amb una economia súper sanejada, que a finals d’any sobren molts diners, els hi
sembla que l’ajuntament s’ho pot permetre. No poden dir que no hi hagin diners per fer-ho.
L’ajuntament pot assumir com ajuntament el que d’alguna manera la Generalitat no assumeix
i no carregar-ho sobre les famílies. Però ells no ho fan.
L’alternativa seva que volen presentar com una esmena conjuntament amb altres grups que
suposa que ja diran el seu punt de vista , seria deixar la quota amb 130€ enlloc de 149€ que
proposa l’equip de govern, eliminar l’euro que es pagava de 5 a 6 perquè els hi sembla que no
serveix per res i que s’ha de treure , però deixar l’euro de l’hora de dinar que no és res més
que pagar el monitoratge que s’està fent servir durant aquesta hora de dinar. Perquè el que es
paga a tots els centres educatius pel dinar és el dinar és el monitoratge. A ells els hi sembla
que la Llar d’Infants no ha de ser diferent. Així, els nens que es quedin a dinar paguin el dinar
més el monitoratge. No és cap cosa extraordinària . A ells els hi sembla injust que els que no
es quedin a dinar estiguin pagant aquest monitoratge. El que proposa l’equip de govern que és
el de fer pagar el mateix als nens que es queden a dinar com els que no , al final significa que
els que es quedin a dinar també estan pagant el monitoratge que no estan utilitzant. A ells els
hi sembla que és injust. I així els hi van fer saber. O bé ells no creuen que sigui injust, o se’ls
hi enrefot que ho sigui. A ell li agradaria que li expliquessin.
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Cal mirar els números. La proposta que fa l’equip de govern, què significa econòmicament?.
La diferència d’ingressos entre la proposta de l’equip de govern i la seva és de 10.000€. Entre
el que es deixa d’ingressar de més, aquests 19€/mes/nen al cap de l’any venen a ser uns
20.000€. I el que es pot ingressar de menjador són uns 10.000€. Per tant la diferència serien
uns 10.000€ de menys que s’ingressen. Si es pregunten d’on els treuen, si els hi sobren
750.000€ a finals d’any, aquests 10.000€ surten fàcilment. Enlloc de 750.000€ en sobre
740.000€. Però si continuen amb les ganes que els hi sobrin 750.000€, també els hi dóna la
solució. La Generalitat deixa de pagar subvencions directes per a la Llar d’Infants però en
canvi dóna unes subvencions que abans no tenien que serien les corresponents al Pla d’Obres i
Serveis que donen més de 50.000€ cada any , que en aquest moment no estan ni
pressupostades com a ingressos però es sap que ho tindran. 50.000€ aquest any, l’any vinent,
l’altre i l’altre: 2013, 2014, 2015 i 2016. Serien 5 cursos, el curs vinent i 4 cursos més. Això
podria solucionar el tema perquè es reben 50.000€ per despeses de manteniment. Tenint en
compte que de manteniment de la Llar d’Infants compten que es gastaran 11.800€, poden ferse servir per justificar aquests. Per tant, aquests 10.000€ de diferència dels que es parlava
podien sortir de la subvenció del Pla d’Obres i Serveis. A més a més, com a mínim es tindria
aquesta subvenció. Per tant, els números sortirien.
Per altra banda li ha sorprès, tal i com ho ha dit la Regidora, que dóna per fet que la
Generalitat traurà la subvenció totalment. Suposa que deu tenir informació més de primera mà
que ells. Però seria molt preocupant de la Generalitat, de manera definitiva, deixés de donar
subvencions a les Llars d’Infants. A partir d’aquí ja es veuria què s’hauria de fer, però no s’hi
pot comptar a menys que es sàpiga segur. I pensa que si es compta amb la subvenció de la
Generalitat, cal fer els números comptant amb ella. O se n’està molt segurs o no es poden fer
els comptes perquè després els comptes estarien mal fets. I els comptes que l’equip de govern
ha presentat són comptant amb la subvenció de la Generalitat. I la subvenció de la Generalitat
es pressuposa o no.
Sobre l’esmena que proposarien ells serien els 130€ més 1€ a l’hora de dinar . L’euro de 5 a 6
és un problema perquè fins i tot cal preguntar els nens que es queden... Però l’euro de l’hora
de dinar no és cap problema perquè els que es queden a dinar estan perfectament controlats i
es podria fins i tot cobrar conjuntament amb el dinar i que després el Consell Comarcal
retornés els diners a l’Ajuntament. En aquest sentit hi ha moltes maneres de fer-ho i molt
fàcils perquè no es compliqui gens la gestió.
Hi ha una altra qüestió que l’equip de govern també proposa i és la bonificació pel segon
germà, la proposta és del 10% pel segon germà. Això significa que al final és el 5% de
bonificació. Els hi sembla molt poc. Tenint en compte que són molts pocs casos, no sap si han
comptat els casos d’aquest any, però segurament podrien ser 2 o 3 casos. Pensa que no serà
més que això perquè o són bessons o un germà està a P-I i l’altre a P-II. Per tant, no se’n
donen gaire casos i els hi sembla que es podria fer una bonificació més gran. Perquè si
s’acaba aprovant la seva proposta que és de 149€ , si són dos germans acabarien pagant quasi
300€ i només els hi rebaixarien 15€. A ells els hi sembla que s’hauria de fer una rebaixa més
substancial que podria anar tirant més cap al 50% per al segon germà. Si estan pagant 300€
se’n rebaixarien 75€ i en comptes de 300€ en pagarien 225€. Això voldrien presentar-ho amb
una altra esmena que enlloc de la rebaixa del 10% pel segon germà , es proposaria el 50%. Si
es volgués una cosa intermèdia, una cosa intermèdia, però d’entrada ells proposarien el 50%.
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Respon la Regidora Sra. Frigolé diu que començant per l’última part que ha parlat, la que fa
referència al segon germà, l’any vinent hi ha 4 parelles de bessons per matricular a la Llar
d’Infants més dos o tres germans si venen tots.
El Regidor Sr. Colomer pregunta si s’han fet les preinscripcions.
La Regidora Sra. Frigolé: diu que no, que ho diu pel cens de naixement. No se sap si faran la
preinscripció. A més del 10%, en cas que sigui gent que tingui dret a beca, tindran la rebaixa
que li correspongui per beca.
En quan als 10.000€ que el Regidor Sr. Colomer ha dit que podien treure de la subvenció del
Pla d’Obres i Serveis, els 10.000€ que hi ha a la Llar d’infants són de despeses corrents i
evidentment es poden treure d’aquí , però ells pensen que si es tenen aquestes subvencions es
poden destinar a fer altres millores a la mateixa Llar, a l’escola Sant Esteve o a una altra cosa.
Ells pensen que l’Ajuntament ja aporta recursos suficients a la Llar d’Infants. Pensen que
aquests 10.000€ es poden utilitzar per fer una altra cosa. Que a la Llar d’Infants, igual que les
escoles hi falta molt manteniment és cert, però es podrien fer moltes altes coses gastant-ho
pintant o ... S’ha fet una manteniment mínim i l’any passat ja va costar aquests 11.000€. Però
hi ha altres despeses a fer-hi: canviar cortines i mil coses més. A l’escola Sant Esteve s’han de
canviar finestres ... Si donen aquests 40.000€ de subvenció hi ha moltes coses de manteniment
en què gastar-los.
En quan a si la Generalitat donarà o no la subvenció, diu que ella no té la certesa perquè en
aquest moment no hi ha ningú que la tingui. Les informacions que té és que podria ser que la
rebaixin o sigui nul·la.
En quan a què ha dit que l’Ajuntament aporta el mateix que aportava, ara aporta més del 30%
i abans de la pujada de l’any passat no arribava al 20%. Així, l’Ajuntament també hi aporta
més.
Respecte a l’euro del migdia al qual fa referència el Regidor Sr. Colomer, potser sí. Ells i els
altres Regidors han estat tot l’any amb les taxes de la Llar d’Infants: si s’han apujat , si s’ha
apujat l’euro de la tarda i el del migdia. La seva proposta va ser una mica a partir de tot el que
havien anat escoltant al llarg de l’any , reconsiderar l’euro del migdia i de la tarda. Potser així
no és just però és tal i com s’havia fet des de que es va obrir la Llar d’infants. Han tornat a
reconsiderar el que l’any passat els hi va semblar just , han calculat que més o menys hi
haguessin els mateixos ingressos que hi havia cobrant aquestes taxes i aquesta és la seva
proposta.
El Regidor Sr. Colomer diu que la Regidora Sra. Frigolé ho ha dit: l’ajuntament no hi vol
aportar més. Aquí entren en el quid de la qüestió de la voluntat política a l’hora de dir que
l’ajuntament hi aporta el 30%, els pares el 47% . I aquesta és la seva manera de fer. Després
sobren 750.000€ a finals d’any. Si ells estan contents amb això
La Regidora Sra. Frigolé diu que hi hauran més o menys els mateixos ingressos que hi havia
cobrant aquestes taxes. Aquesta és la seva proposta.
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El Regidor Sr. Colomer insisteix en què la Regidora ho ha dit, l’ajuntament no hi vol aportar
més. Aquí s’entra en el quid de la qüestió de voluntat política perquè aquesta és la seva
manera de fer i sobren 750.000€ a finals d’any. Afegeix que si ells estan contents amb això ho
troba molt malament però és la seva manera de fer. I li sap molt de greu perquè en aquests
moments difícils en els quals ens trobem els hi sembla que el que s’ha de fer és ajudar a les
famílies, no que sobrin diners a finals d’any. I una manera de fer-ho és que puguin portar els
nens a la Llar i no els hi signifiqui un gran sacrifici econòmic el fet de poder portar els nens a
la Llar. Si es pot fer, que han demostrat amb els números que sí que es pot fer, intentar
rebaixar la quota és una bona manera. Si s’estimen més gastar-se aquests diners de
manteniment en una altra cosa, molt bé, és una qüestió de prioritats. Li fa gràcia perquè
presenten uns números amb uns diners previstos , fan un estudi econòmic amb una subvenció
de la Generalitat, amb unes despeses de manteniment , però ara diu que potser seran unes
altres. Pregunta per què serveix aquest estudi econòmic. Diu que ell està parlant amb els
números que li ha donat la Regidora Sra. Frigolé i ara diu que potser seran uns altres.
Pregunta en què queden?
La Regidora Sra. Frigolé diu que són despeses de manteniment corrent, que de manteniment
en poden fer d’altres tipus.
El Regidor Sr. Colomer diu que hi podran aplicar més part de la subvenció que els hi dóna la
Generalitat. Si volen podran aplicar-hi fins a 50.000€. Si volen fer altres coses que ho posin a
l’estat de comptes. Això ho troba perfecte, el que no troba bé és que pensin en altres coses i
no ho posin aquí a l’hora de comptar-ho, ell es perd.
Respecte al tema de les beques que ell abans no havia comentat , però ja saben com han anat
les beques aquest any passat. S’ha fet poca publicitat, hi ha famílies que n’han demanat i se
n’han quedat sense... Diu que s’intenti que la gent pugui accedir a les beques i donar les
màximes facilitats perquè la gent hi accedeixi. És molt sospitós que com més fotuda està la
gent, menys beques s’acaben donant. No sap com s’ho fan. Ara que sembla que les beques
haurien de ser més necessàries que mai, acaben sobrant diners de beques i en el Pressupost
acaben traient diners de les beques perquè el seu raonament és que igualment no les demanen.
Cal mirar què passa. O es canvien els criteris, o se’n fa més publicitat o es busquen altres
maneres perquè les beques puguin ser més efectives.
La Regidora Sra. Frigolé respon que les beques no les donen els polítics de l’ajuntament. Ja
sap que es donen a través dels Serveis Socials i hi ha una baremació per donar-les. I les donen
a qui les ha demanat i a qui correspon. Han parlat molt del tema de les beques . El que ha anat
a Serveis Socials i ha demanat beques se’ls hi ha donat.
El Regidor Sr. Colomer diu que n’hi ha algun que no, que ho va dir ella mateixa, perquè està
fora de termini. Això ho va decidir ella i la baremació també la decideix ella.
La Regidora Sra. Frigolé diu que es va decidir entre tots, es va aprovar al Ple.
El Regidor Sr. Colomer diu que el que s’aprova al Ple hi ha gent que vota a favor i hi ha gent
que vota en contra. I ho acaben decidint els que voten a favor.
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El Sr. Alcalde diu que vol fer-li una mica de memòria al Regidor Sr. Colomer que ell va d’una
època amb molta bonança. I a la Llar d’Infants arribaven 1.800€/nen de subvenció de la
Generalitat. En aquests moment l’Ajuntament i la població de Caldes ha de mantenir la Llar
d’Infants havent-hi una subvenció de 875€/nen. I les coses , per desgràcia, no pinten bé. Això
volia comentar-li la Regidora Sra. Frigolé. Això vol dir que l’Ajuntament ha de fer-hi més
aportació. , però no només a la Llar d’Infants sinó en moltes altres coses. Li repeteix que ve
d’una bona època, i per això fa anar els diners amunt i avall. I no és així.
El Sr. Alcalde demana al Regidor Sr. Colomer si pot callar i escoltar-lo perquè ell l’ha
escoltat quan ha parlat ell.
Continua explicant que l’ajuntament, a la Llar d’Infants hi aporta més de 100.000€. A més , hi
ha unes quotes socials. Hi ha tots els manteniments. És cert que aquest any aconseguirà una
subvenció de 50.000€ per manteniment, cosa que el Regidor Sr. Colomer ja ha explicat. Però
serà de manteniment en totes les instal·lacions que es tinguin. Com que les subvencions van
baixant al final es tenen menys diners i la Generalitat , per poder mantenir totes les
instal·lacions que tenen tots els ajuntaments, ha fet aquesta ajuda o aportació segons el
nombre d’habitants . A Caldes repercuteix en 50.000€ a l’any.
Afegeix que poden subvencionar la Llar al 100% , però no seria just perquè segurament
s’hauria de tancar alguna cosa.
El Regidor Sr. Colomer diu que sembla com si la crisi comencés l’any passat. Tothom sap que
la crisi va començar al 2007. Si es pregunta a qualsevol pel carrer quin va ser l’any d’inici de
la crisi dirà que va ser el 2007 o 2008. I durant el 2007, 2008, 2009, 2010 i 2011 van estar
governant ells. I ho feien d’una manera determinada i se’n van sortir prou bé. No els hi
sobraven 750.000€ cada any però sí 100.000 o 200.000€. Els números sortien i la gent pagava
112€ i intentaven fer-ho de la millor manera que podien. Ells no veien l’ajuntament com a una
empresa privada que, és el que fan ells. El gestionen com si fos una empresa privada que ha
de tenir beneficis. L’ajuntament no és una empresa privada que ha de tenir beneficis sinó que
el que ha de fer és funcionar i donar serveis als ciutadans. Els beneficis de l’ajuntament és els
ciutadans tinguin un bon servei. I això l’equip de govern no ho fa. Els 50.000€ que reben de
subvenció, poden dedicar-los al que vulguin. Hi ha molts manteniments, però ells els hi
demana que en dediquin 10.000€ a la Llar d’Infants. No han dit a què els dedicaran, si ho
faran a arreglar el clavegueram del poble ... Han dit que ho dedicaran a altres coses. Ell
demana que en dediquin 10.000€ al manteniment de la Llar d’Infants.
El Sr. Alcalde respon que entenen molt bé que l’ajuntament és una empresa de serveis i que
els han de donar. Si volia fer aquests mítings públics podia anar a l’ajuntament o en una
Comissió i explicar-ho, tal i com fan la majoria de persones. Al 2007 va començar la crisi,
però el Regidor Sr. Colomer encara cobrava 1.800€. Però la crisi ha anat evolucionant i estan
cobrant 875€ de subvenció per a la Llar d’Infants. Això vol dir que algú ha de posar-los-hi els
diners que falten. És cert que hi ha un increment dels pares, però també per l’Ajuntament. I
quan diu això vol dir per a tot el poble. Tots els veïns del poble hi aporten més de 100.000€.
No han escatimat cap despesa en la Llar d’Infants. No s’ha ni reduït el servei de neteja... Han
mantingut tot el que hi havia abans. Hi han aportat més diners. És justa aquesta proposta, tan
justa que continua essent una de les més barates del voltant. Li demana que ho pensi.
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Tot seguit intervé per part d’ICV-EUIA-E el Regidor Sr. Victoriano Ramos que diu que altra
vegada estan embolicats amb la Llar d’Infants. El grup que ell representa, perquè va haver-hi
un munt de gent al carrer que els hi van donar la seva confiança, quan se’ls hi entrega un
document de l’ajuntament amb les despeses perquè la Llar d’Infants sigui viable, ells fan els
seus números. Els fan amb els números que els hi donen. En un primer moment, quan van
començar a treballar amb aquells números, van detectar errors. I a l’última reunió prèvia de fa
8 dies ja ho van manifestar, que els havien detectat i a veure si es subsanaven. No hi ha dubte
que ho fan amb els números que se’ls hi entreguen. I sempre aporten el que poden.
S’acceptaran o no les seves propostes, però no hi ha dubte que ells aporten solucions. No és la
millor, no és la que la majoria contempla, és igual, torna entrar al calaix i no passa res. Ells
són testimonis que ells van presentar una proposta. Al final hi ha una segona proposta per part
del grup que ha parlat anteriorment. No té sentit, sota cap concepte, que cada grup presenti la
seva proposta. S’ha d’arribar a consensuar perquè sinó tothom acabaria votant la seva i no
tindria sentit perquè aquí s’està mirant la situació de les famílies que han de portar els seus
fills a la Llar d’Infants i algunes tenen una situació econòmica sanejada , molt sanejada, i
altres que quasi no tenen per menjar. Recorda que a Caldes hi ha més de 590 aturats.
Aquesta gent suposa que tenen nens petits i que tenen problemes per a portar-los a la Llar
d’Infants, per moltes beques que hi hagi. Hi ha una cosa que es diu vergonya. La gent que ha
sigut autosuficient durant molts anys , ara els hi fa vergonya reconèixer que no poden arribar.
N’hi ha fins i tot alguns que no van ni a recollir aliments. Ell ha dit això de pas . Han fet els
seus números tan amb la proposta que presenta l’equip de govern i també amb la que presenta
la PIC. Ell és amic de comparacions, igual que va passar amb els pressupostos , els quals es
van millorar perquè van detectar un munt de partides en què no hi havia cap euro
pressupostat. Altres s’han aprofitat de la seva proposta i han fet seva l’aportació d’ells. Ells
estan aquí per treballar pel municipi. I en aquest context es van aportar 5.000€ a la Llar
d’Infants en els Pressupostos, que no estaven contemplats perquè la casella estava buida. Ells
han mirat els números de l’equip de govern i els números de la PIC i troben que les
aportacions quasi són idèntiques. La diferència està en què uns proposen 130€ i els altres
149€. S’ha de tornar al document original perquè en aquest fins i tot consten els 600€ que es
donaran a l’AMPA. Això ho consideren com a despeses. Ell no ho entén i pregunta on
posaran quan arribi al moment de donar la subvenció a l’Agrupació Sardanista perquè no
tenen un lloc global. Pregunta on ho ficaran. Ell no entén perquè han de figurar aquí els 600€
de la subvenció de l’AMPA. Això és criteri seu, no entrarà a discutir perquè això és un mal
menor. Hi ha una partida de manteniment i conservació que abans ja s’ha comentat. Per
descomptat que es pot dedicar a moltes coses , però una part es pot dedicar a conservació i
una altra a subvenció, però s’entraria en terceres llistes. Veient les dues propostes que hi ha
repeteix que retiren la seva en bé de tothom i amb la finalitat de poder consensuar i arribar a
un punt d’acord , encara que sembla que no perquè han anat al Ple amb dues propostes
diferents. I ells, amb tot el que s’ha comentat abans i el que ha comentat ell, repeteix que
s’aporta la mateixa quantitat des de l’ajuntament. Si es cobrés 149€/nen l’ajuntament aportaria
101.173€, i en cas de la proposta de la PIC l’ajuntament aportaria 100.317€. Per una banda
seria el 30.49% i per l’altra seria el 30.75% l’aportació de l’ajuntament. Ell creu que no hi ha
color, que s’està en una situació que després veuran quan es parli del tancament de l’exercici
de l’any passat del superàvit que hi ha hagut. I evidentment es pot millorar la proposta que es
fa de l’equip de govern. La proposta que fa l’equip de govern li sembla excessiva , per tant, al
retirar la seva, ells recolzaran la de 130€/nen.
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La Regidora Sra. Frigolé contesta que només s’oblida d’una cosa, que a la gent que es queda
al migdia no li costarà 130€ sinó 152€/mes. I ell ho ha comptat tot com a 130€.
El Regidor Sr. Colomer diu que 152€ no.
I la Regidora Sra. Frigolé diu que 130€ + 22€ dels dies que es quedin a dinar són 152€. Diu
que ella parla d’un mes normal, que el Regidor Sr. Ramos parla de 130€ i ella diu que la
persona que es quedi 22 dies seran 152€ i la que se’n quedi 20 seran 150€. Ella vol deixar clar
que no serien 130€ que pagaria tothom sinó que n’hi hauria que podrien arribar a pagar 152€.
Diu que ella vol aclarir-ho. I afegeix que la resta ja ho han parlat prous vegades.
El Regidor Sr. Ramos diu que ells consideren que les persones que poden portar els seus fills
a la Llar perquè treballen tots dos poden pagar aquest euro . Ja s’ha vist que l’any passat els
que no poden portar els seus fills per problemes econòmics, no els hi han portat. Si es té en
compte que amb 1€ es paguen 3 hores de pupil·latge en el menjador, tampoc surt tant car. Ells
van ser fa un any bel·ligerants amb el tema de l’euro de menjador i així ho van manifestar, en
aquesta ocasió és millor aquesta situació que l’altra. A vegades s’argumenta que només es
donen 8 o 10 beques i quan s’argumenta el tema del menjador és a nivell general. Ell diu que
no. I pregunta quants nens van al menjador, si són 40.
La Regidora Sra. Frigolé respon que 45.
El Regidor Sr. Ramos diu que és el 50%. I afegeix que quan l’any passat va proposar que es
posessin unes tarifes de 115 o 120€ per a les persones menys afavorides, no es va tenir en
compte. Tampoc es va tenir en compte el segon nucli de persones que en primer lloc van
proposar 125€ i després 140€ per a les persones menys afavorides i que es treiés l’euro del
menjador. I no es va prendre en consideració. Demana que no li treguin el que l’any passat no
van acceptar.
La Regidora Sra. Frigolé diu que no li retreu el de l’any passat, sinó que li demana que no
vengui que tothom pagarà 130€.
El regidor Sr. Ramos repeteix que l’any passat va fer una proposta de 125€ i de 140€ per un
munt de persones i no es va acceptar. Es va fer sense l’euro del menjador i sense l’euro de la
tarda. I no es va acceptar.
La Regidora Sra. Frigolé demana que ho deixin aquí que ja n’han parlat massa.
Seguidament intervé per part d’Esquerra-AM la Regidora Sra. Isabel Lozano dient que ella
encara en vol parlar una mica més perquè té el torn de paraula. Ells estan d’acord, ja ho van
manifestar a la Comissió Informativa, amb la proposta que va presentar la PIC. Pensen que si
és una proposta coherent, vingui d’on vingui i la proposi qui la proposi s’ha de ser coherent i
recolzar allò que afavoreixi a més gent. Ella no sap com ho explicaran a les famílies. Tenen
una manera particular d’explicar el tema dels 22€ , els 130€. Són 130€ per a tothom i la resta
és qui utilitza el servei que paga una aportació pel monitoratge, que mentrestant l’està
assumint l’ajuntament. Per unes coses no vol assumir un duro més i per altres coses sí. Ells no
ho entenen. Ella creu que no escolten o no valoren la millor proposta , és una opinió personal i
del grup que representa . Ara tenen la possibilitat d’alleugerir una sèrie de famílies que porten
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els nens a la llar d’infants , bé perquè tinguin feina i els hagin de deixar, malauradament
perquè són petits, o bé perquè no en tinguin i tinguin la possibilitat de cercar-la. Però amb els
preus que proposa l’equip de govern tampoc tenen possibilitats de poder-los-hi deixar i perden
la possibilitat de cercar feina. No entenen que no vulguin aplicar aquí els 10.000€ . Fan els
números contemplant alguns dels ingressos que diuen que no són segurs , però d’altres que
poden ser sobreposats o que pràcticament es tenen segurs, no els volen contemplar aquí . A
part dels 10.000€ que proposa la PIC en queden 40.000 més. Ella pensa que cal ser coherent,
quan una proposta és positiva s’hi ha de donar suport i si els números surten igual, no entén
com s’hi oposen. Creu que explicar als usuaris de la Llar d’infants que el preu s’ha passat a
150€ no serà fàcil. Prefereixen pujar de nou les taxes i continuar tenint sobrants de 750.000€
com comentava el Regidor Sr. Colomer. Per a ella és inconcebible. Ella es pot sentir molt
orgullosa de tenir un sobrant de 150.000€ en una empresa privada però no en un Ajuntament
en què es fan un fart de presentar propostes per apujar taxes , la gent va pagant cada vegada
més , es retallen els serveis i després se’ls hi diu alegrement que hi ha 750.000€ no executats
del pressupost. Ella no hi està d’acord. Ella sap que tenen el suport per a fer-ho , ja ho va dir
en Comissió Informativa la Sra. Elizabeth Mesa, que ella estava més d’acord amb aquesta
proposta. De fet era una proposta que ella havia proposat . Ella es vol reafirmar en paraules
seves que això és el poble en mans del PP i el poble en mans de CiU.
La Regidora Sra. Frigolé diu que ella pensa que ja ho han explicat prou i que no continuaran
amb el debat. Han presentat la seva proposta i ells presenten la seva.
El Sr. Alcalde diu que ell sí que hi vol afegir i repetir-ho. El preu de les llars d’infants de per
aquí el voltant, és de les més econòmiques. Ell diu que la proposta no és igual. Ell certifica
que cada any hi ha menys diners per tirar endavant, per fer el mateix o mirar de fer-ho. Això
vol dir que si s’han d’aportar 10.000€ més a la llar d’infants, perquè a les famílies els hi costi
el mateix, és una altra aportació. Tot i així n’hauran d’aportar més. Estan aportant molt més
que abans per tal de subvencionar tots els nens que van a la llar d’infants. Tan de bo ho
poguessin fer gratuït. Igual que l’esport, que la música i moltes coses . Però han de
subvencionar amb un equilibri que compensi a tots, a la gent gran, als joves, a la llar d’infants,
a les escoles... Totes les coses, i que són moltes, en què ajuda l’ajuntament. Són números que
han de treure d’algun lloc per poder-los posar aquí. I és voluntat política. Amb l’aportació de
més del 30 % i de més de 100.000€ que fa la població per mantenir la Llar d’infants i
subvencionar a aquests nens ,ell pensa que és suficient i és molt més que abans. És cert que
tot s’ha apujat i les subvencions són menys , ells ho saben. Tot i així la voluntat d’ajustar i de
què sigui menys costós per a les famílies hi és. Al final estan aprovant una puja del 2.7% que
és el que ha pujat el cost de la vida. I han agafat el 2.7% perquè és el més baix. Podien agafar
de setembre a setembre que fins i tot és més car , però han anat a buscar el més barat per
justificar que pujaven el cost de la vida. Diu que és de 145€ a 149€.
La Regidora Sra. Lozano diu que ella pensa que no és això, que venen del 112€. Que s’acaba
aplicant la seva proposta inicial de l’any passat, arribar als 150€.
El Sr. Alcalde diu que venen de molt endarrere i han anat progressant fins aquí. Però tot i així,
la llar d’infants de Caldes és una bona opció , està ben compensada i presta els serveis de
qualitat i professionalitat . La garantia és que moltes llars d’infants del voltant estan buides i
aquesta sempre s’ha omplert. Tan dolent és que sobrin com que faltin nens.
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La Regidora Sra. Lozano diu que repeteix el que ha dit abans, que tenen l’oportunitat de
rebaixar pressió als ciutadans de Caldes. Els ciutadans del voltant li importen d’una altra
manera, més a nivell nacional. Els ciutadans del poble li importen més. La diferència entre
l’equip de govern i el grup d’Esquerra és que el primer hi veuen números i el segon hi veuen
persones darrera dels números. Ella creu que ells no els veuen. Ella és una persona de
números, és comptable i li agradaria saber el perquè un ajuntament té un sobrant de 750.000
€ i té la barra , amb perdó, de pujar una altra vegada un servei o una taxa. Ella no ho entén, i
com que és de números podrien discutir-ne molta estona i creu que ara no és el moment.
El Sr. Alcalde diu que ja serà el moment perquè li sembla que és el proper punt. I com que
ella és de números, ho entendrà de seguida.
La Regidora Sra. Lozano diu que ja ho va entendre l’altre dia.
El Sr. Alcalde diu que en números sobren 750.000€, és veritat per un costat però ell explicarà
on estan actualment.
Tot seguit per part del PP intervé la Regidora Sra. Elizabeth Mesa que diu que a ella li
agradaria recordar novament la demagògia que fa servir la resta de l’oposició . Primer, per
al·lusions de la Regidora Sra. Lozano d’Esquerra Republicana, li agrairia que fes les
previsions que cregui convenients per part seva i no parlant sobre quina serà la seva decisió.
Tan de bo Caldes de Malavella estigués en mans del PP. I del fet ella i el seu partit veuen a
persones i no números, d’això també en podrien parlar, però ara mateix tampoc toca. Després
ha dit que vingui d’on vingui la proposta, si és positiva pel municipi , el seu grup la
recolzaria, i això no és cert perquè ella ha de recordar a tots que ella ha lluitat molt per aquest
tema. Va fer una recollida de signatures, les va ensenyar a tots i a porta tancada li van dir que
ja estaven bé els preus tal i com estaven. En realitat, no els importen tant les persones com
els números tal i com diuen aquí públicament. Fan populisme i aprofiten qualsevol moment
per a fer carnassa, si li permeten l’expressió, perquè és el que estan fent. Ella no va dir que
votaria a favor o en contra. Ella li agrairia que es limités a donar el seu vot, no el seu. Ella vol
dir per altra banda que si es va fer un intent de retocar les taxes va ser per petició del PP . En
un principi hi hagués estat d’acord , torna a dir que des del seu grup municipal pensen que es
pot fer un altre tipus de política econòmica , no està totalment d’acord amb la que s’ha portat
a terme, però considera que els números que fa la PIC i els que recolzen aquesta proposta són
irreals, compten amb diners que no hi són , amb unes subvencions que van destinades a obres
i serveis. Ella s’abstindrà.
Finalment, per part del PSC-PM intervé el Regidor Sr. José Fernández Celada que diu que el
Partit Socialista en la puja anterior no va votar a favor de la proposta. Ells estan a favor dels
trams. La proposta que havia presentat Iniciativa, el Partit Socialista hi estava d’acord. Que
s’apliquessin els trams d’acord amb la declaració de renda de cada cap de família , de cada
família, de fer-ho per trams, amb tres trams. El que no hi estan a favor és que la Llar d’Infants
costés 20€ de l’hora del menjador i 20€ de l’hora de la tarda, que serien 185€. Això era una
burrada, no hi estan d’acord. Ara es troben amb un altre plantejament. La pujada de 145 a 149
€ són 4€ que representen 0.13 € per dia. Això és el que representen de pujada. I en canvi, el
que deixa el nen a dinar no pagarà els 20€ per dinar. No seran els 185€ anteriors, sinó que es
quedaran amb 145€, no pagaran l’euro del migdia i tampoc el de les permanències. I es
bonificaran 15€ als 4 germans que hi ha a P-I i P-II. La pujada suposa el 2.7€ que és
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0.13€/dia. Només això. A ell li agradaria saber si estiguessin al març del 2015 , a les portes de
les eleccions, si proposa això ho mantindria. I s’explica molt clarament. El curs anterior es
van quedar nens a fora, no hi havia lloc per a tots, passaven de les places. I els pares han
agafat els nens i se’ls han emportat a les llars de les poblacions on estan treballant:
Llagostera, Cassà, Vidreres... Els hi és còmode anar a treballar i deixar el nen a la llar
d’infants i després recollir-ho perquè a Caldes no hi havia cupo. Si ho deixen en 130€ les
instal·lacions que es tenen quedaran desbordades, i ho saben políticament. Per poc que es
pensi se n’adonaran. Si ara estiguéssim al 2015 ja es veuria si es faria aquest plantejament tan
a la lleugera tal i com s’està fent.
El Regidor Sr. Colomer demana per parlar i el Sr. Alcalde li demana que no s’estengui gaire
perquè acabaran molt tard. Continua dient que si vol poden cronometrar el temps; i el Sr.
Alcalde diu que no parli.
El Regidor Sr. Colomer diu que vol contestar la pregunta que ha fet el Regidor Sr. Celada.
El Sr. Alcalde demana que li contesti al final.
El Regidor Sr. Fernández Celada diu que no era cap altra cosa que un plantejament polític.
La Sra. Secretària diu si els sembla que en primer lloc es voti l’esmena proposada pel grup de
PICaldes, ICV-EUIA-E i Esquerra-AM, referent a que la quota mensual passi a 130€,
mantenir l’euro del monitoratge del menjador i posar el descompte per a segon germà al 50%.
El Regidor Sr. Colomer i la Regidora Sra. Lozano diuen que la intenció era votar les dues
esmenes per separat.
La Sra. Secretària diu que si els sembla es pot procedir a votar la primera esmena: “Es
proposa establir 130€ de quota i mantenir l’euro a l’hora del menjador i quedaria suprimit
l’euro addicional que hi hauria de 5 a 6 de la tarda”.
Es procedeix a la votació : Hi ha un total de 5 vots a favor: el d’Esquerra-AM, el d’ICVEUIA-E i de la PICaldes. Voten en contra els Regidors de CiU i PSC-PM , i s’absté la
Regidora del PP. La Sra. Secretària diu que es desestima l’esmena per 6 vots en contra que
suposaria majoria simple.
La Sra. Secretària diu que si els sembla es pot procedir a votar la segona esmena:
“correspondria a aprovar un descompte del 50% sobre la tarifa d’escolarització a la Llar
d’Infants en el segon germà, que s’entendria que seria sobre la quota mensual”.
Es procedeix a la votació : Hi ha un total de 5 vots a favor dels grups d’Esquerra-AM, d’ICVEUIA i de la PICaldes. S’absté la Regidora del PP i voten en contra els Regidors de CiU i
PSC-PM. La Sra. Secretària diu que en aquest cas també es desestima l’esmena per 6 vots en
contra que suposaria majoria simple.
La Sra. Secretària explica que seguidament s’hauria de passar a la votació de la proposta del
dictamen .
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Sotmès el dictamen a votació és aprovat per sis vots a favor dels Grups de CiU i PSC- PM,
una abstenció del Grup P.P. i cinc vots en contra dels grups d’ICV-EUIA-E, ESQUERRAAM i PICaldes
La Sra. Secretària diu que queda aprovada per majoria simple la proposta.

5. DONAR COMPTE DE L’INFORME DE COMPLIMENT DELS TERMINIS
PREVISTOS PER EL PAGAMENT DE LES OBLIGACIONS DE L’ENS LOCAL
Per part de l’Alcaldia- Presidència es dóna compta de l’informe d’intervenció següent:
INFORME D’ INTERVENCIÓ
Assumpte: compliment dels terminis de pagament imposats per la llei 15/2010 de
modificació de la llei 3/2004 per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat.
I. A la vista dels següents mandats legals:
Primer.- D’acord amb l’article 4 de la llei 15/2010:
“3. Els Tresorers o, en el seu defecte, els Interventors de les Corporacions locals elaboraran
trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis previstos en aquesta llei per al
pagament de les obligacions de cada Ens local, que inclourà necessàriament el número i
quantia global de les obligacions pendents en les que s’estigui incomplint el termini.
4. Sens perjudici de la seva possible presentació i debat en el Ple de la Corporació local,
aquest informe haurà de remetre’s, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d’Economia
i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit territorial, als de les Comunitats Autònomes que,
d’acord amb els seus respectius Estatuts d’Autonomia, tinguin atribuïda la tutela financera de
les Entitats locals. Aquests òrgans podran igualment requerir la remissió dels citats informes.”
Segon.- Alhora, l’article 5è del mateix text legal:
“4. La Intervenció o òrgan de l’Ens local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat
incorporarà a l’informe trimestral al Ple regulat a l’article anterior, una relació de les factures
o documents justificatius amb respecte els quals hagin transcorregut més de tres mesos des de
la seva anotació en el registre i no s’hagin tramitat els corresponents expedients de
reconeixement de l’obligació o s’hagin justificat per l’òrgan gestor l’absència de tramitació
dels mateixos. El Ple, en el termini de quinze dies comptats des de el dia de la reunió en què
tingui coneixement d’aquesta informació, publicarà un informe agregat de la relació de
factures i documents que se li hagin presentat agrupant-los segons el seu estat de tramitació.”
II. Emeto els següents INFORMES:
1. EN RELACIÓ AL COMPLIMENT DELS TERMINIS DE PAGAMENT DE LES
FACTURES PRESENTADES A LA CORPORACIÓ.
Primer.- D’acord amb el que estableix l’article 3.3 de la llei 15/2010, el termini de pagament
aplicable a les factures emeses
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•
•

des del dia 1 de gener de 2012 fins el dia 31 de desembre de 2012 és de 40 dies
des del dia 1 de gener de 2013 fins el dia 31 de desembre de 2013 és de 30 dies

següents a la data d’expedició de les certificacions d’obra o dels corresponents documents
que acreditin la realització total o parcial del contracte.
Segon.- El nombre de pagaments realitzats en el quart trimestre és de 932, amb un import
total de 1.065.892,20 €.
D'aquest nombre, el 27,96% pertany a pagaments realitzats durant el trimestre dins el termini
legal amb un import total de 297.971,76€.
Tercer.- S’ha incomplert el termini de pagament imposat per l’article 3. tres de la llei 15/2010
abans transcrit en els següents casos, i pel termini que s’indica en l’Annex I.
En relació a l’incompliment del termini, consultat l’òrgan de gestió de la despesa informa el
següent:
Que no s’ha pogut fer front al termini legal de pagament degut a la falta de
disponibilitat de la tresoreria.
Quart.- El número d'obligacions en les quals s'està incomplint el termini legal de pagament a
data de tancament del trimestre natural és de 284 amb un import total de 163.856,12€.
2. EN RELACIÓ AL TERMINI DE TRAMITACIÓ DEL RECONEIXEMENT DE
L’OBLIGACIÓ.
Del total de factures registrades, cap d’elles té una antiguitat superior a 3 mesos, sinó que
s’inclouen entre el temps comprès entre 01 d’octubre de 2012 i 31 de desembre de 2012.
El present informe s’ha d’elevar al Ple municipal, per a la seva consideració i coneixement i
ha de trametre’s, en tot cas, al Ministerio de Economía y Hacienda i a la Direcció General de
Política Financera, Assegurances i Tresor.
En primer lloc intervé per part de la PICaldes el Regidor Sr. Joan Colomer que explica que
després de demanar-ho durant uns quants mesos, poden tenir l’informe i pensen que és
preocupant que el 72% del número de factures , que si es mira en l’import ja s’aniria cap al
75%, que es paguessin fora de termini, és un percentatge molt dolent. La diferència entre el
75% i el 0% és molta. De cada 4 factures que es van pagar, 3 es van fer fora de termini, per un
import de 765.000€, que no és poc. És a dir, 767.000€ del que s’havia de pagar en els
proveïdors, molts dels quals són empresaris de Caldes, es va fer fora del termini de 40 dies
que és el que marca la Llei. Això és horrorós. Esperen que es posin les piles i que ho vagin
arreglant perquè al final és compleixi la Llei, o és més que això. Suposa que si es mira el que
queda al final de tot , a més, 163.000€ ja no es van pagar i que queden fora de termini.
Queden pel trimestre que estem ara. No costarà gaire millorar això perquè és horrorós.
Esperen que ho millorin i molt. Esperen que en el proper informe les coses hauran canviat
molt. La foto que presenta aquesta situació és molt preocupant. Si es mira una mica en quins
terminis s’han fet els pagament realitzats en el trimestre , es veu que en despeses en béns
corrents i serveis el període mitjà de pagament és de 67 dies i en alguns casos, en reparació,
manteniment i conservació de 111 dies. Això si es miren els números que els hi ha donat. Hi
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ha hagut factures de reparació, manteniment i conservació per valor de més de 100.000€ que
s’han pagat a 111 dies. La mitja a 67 dies. Això en despeses de béns corrents i serveis.
Aquests números s’han de millorar molt i esperen que en el proper informe que suposen que
serà del 1er trimestre del 2013, les coses vagin canviant i es vagin acostant a la Llei. Ells ja
saben que és difícil, però entre una cosa passable i això hi ha molt de marge que és el que s’ha
d’anar treballant.
La Regidora Sra. Frigolé diu que és el que estan treballant i que al 1er trimestre ho milloraran
molt, però tal i com s’ha dit en l’Informe no s’ha pogut fer front a aquest termini del
pagament degut a la falta de Tresoreria. Quan s’ha pogut fer s’ha fet . Del 1.065.892€ que hi
havia per pagar el 3er trimestre n’han quedat 163.000€ fora del trimestre natural. Aquest
primer trimestre ho han anat subsanant. Esperen que tal i com diu el Regidor Sr. Colomer, el
proper trimestre puguin donar millors resultats, tot i que costarà mantenir els 30 dies de
pagament. L’any passat eren 40 i aquest any són 30. I per problemes de Tresoreria hi haurà
algun trimestre que malauradament no els podran complir. Però intentaran que sigui així.
El Sr. Alcalde diu que també vol dir una cosa que fa referència a què aquest informe no és el
millor que podrien tenir a sobre la taula, però vist d’allà on es venia , de que l’antic equip de
govern pagava les factures fins i tot a 180 dies, s’ha anat baixant. Se’ls hi van portar factures
que no s’havien pagat de feia dos anys que pujaven 240.000€ . La previsió és pagar al cap de
30 dies i complir el que diu la Llei. L’Ajuntament fa un esforç econòmic per avançar els
pagaments en els proveïdors . La factura més llarga que es paga és de 3 mesos d’espera. Sí
que és un mal informe però no és el més negatiu que es podria esperar . L’evolució que hi ha
va a buscar l’estabilitat pressupostària que obliguen. Si va mirant a altres llocs veurà que s’ha
fet un gran esforç, de fet ho diuen els números. Es van aproximant a la idea de pagar a 30 dies
que és el que marca la Llei.
El Regidor Sr. Colomer diu que si es mira el BIM del juliol del 2011 , l’equip de govern va
escriure que s’havien trobat al voltant de 300.000€ de factures per pagar. I ho van presentar
com una cosa dolenta. Ells els hi van dir que era bo. Només hi havia aquest import per pagar.
En aquests moments, a finals del 2012 hi havia 939.000€ de factures per pagar. Diu que es
miri d’on es ve i on s’ha arribat, doncs es pot mirar. Ells s n’havien trobat 300.000€ i a finals
del 2012 hi ha 939.000€ de factures per pagar. Això és el que hi havia i el que hi ha. I està
escrit.
La Regidora Sra. Frigolé diu que a finals del 2012 diu que hi havia 163.000€.
El Regidor Sr. Colomer diu que no, que s’ho mirin.
La Regidora Sra. Frigolé contesta que sí, que mirin els números.
El Regidor Sr. Colomer diu que a ell li sembla que no saben el que tenen entre mans. Aquests
163.000€ són els que estan fora de termini. Són factures per pagar d’abans dels 40 dies. Si es
mira la liquidació, que després en parlaran, hi ha 930.157€ on a la liquidació diu obligacions
pendents de pagament.
La Regidora Sra. Frigolé insisteix en què no són factures per pagar sinó que hi ha Seguretat
Socials, IRPF i altres coses .
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El Regidor Sr. Colomer diu que són coses pendents de pagament.
El Sr. Alcalde diu que l’endeutament ha baixat i que si vol fer l’anàlisi que el faci ben fet.
A continuació per part d’ICV-EUIA-E intervé el Regidor Sr. Victoriano Ramos que diu que
ell no voldria repetir el que s’ha comentat anteriorment però cal complir la Llei , cal acostarse al compliment de la Llei. És important cobrar i a vegades es queixen que no cobren, però
cal ser responsables amb les obligacions contretes.
El Sr. Alcalde pregunta al Regidor Sr. Ramos com ho faria si faltessin diners per ingressar.
Una cosa és el pagament de factures i l’altra és que cal ingressar alguna cosa per poder-les
pagar. Si s’endarrereixen els pagaments, les subvencions... pregunta com ho faria per poderles pagar.
El Regidor Sr. Ramos diu que està dient que ens queixem que no es cobra , però cal complir
quan es tenen els mitjans per complir. Si al final de l’exercici hi ha una quantitat important
d’impagats, cal reduir-los.
El Sr. Alcalde diu que això és el que estan fent.
Tot seguit, per part d’Esquerra-AM intervé la Regidora Sra. Isabel Lozano que pregunta cada
quan els hi donaran aquest document. Pregunta si un cop l’any o si els hi poden anar donant
cada trimestre.
La Regidora Sra. Frigolé diu que cada trimestre.
La Regidora Sra. Lozano diu que tal vegada ella l’analitzarà més en profunditat quan tingui el
del proper trimestre, per tal de veure l’evolució. Les dades són molt dolentes, però a ella li
agradarà veure l’esforç que diuen que estan fent per arreglar-les. Ella sap que requereix
tècnicament molt esforç. No és fàcil estar gestionant la tresoreria en els temps que corren.
Pensa que cal habilitat per la recerca de finançament. I creu que l’equip de govern no en té.
No sap què faria ella en la seva situació. Sap el que fa a nivell laboral. Ella busca, té habilitat
per recerca de finançament. Ella creu que no en tenen gaire. Les dades són dolentes i espera
que el proper trimestre siguin millors. Quan ho vegin ho tornaran a discutir.
El Sr. Alcalde diu que habilitat per buscar més subvencions ... ell no sap quina habilitat té la
Regidora Sra. Lozano.
La Regidora Sra. Lozano diu que el Sr. Alcalde sempre es lamenta que no obté crèdit, que va
a trucar a les portes dels bancs i no li responen.
El Sr. Alcalde diu que els bancs vol dir més endeutament.
La Regidora Sra. Lozano diu que ja ho sap, que estan al 40%.
El Sr. Alcalde diu que es poden endeutar molt més. Però que estan al 40% i baixant. S’està
amortitzant crèdit.
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La Regidora Sra. Lozano diu que amb els números que presenten és obvi que es pot tenir un
millor finançament per part de les entitats bancàries.
El Sr. Alcalde diu que es poden endeutar més. Afegeix que si veu els números, cosa que li
agrada a la Regidora i també demanar estadístiques, si hagués demanat les anteriors veuria
que hi ha una evolució i que cada vegada, tot i que no compleixen, es van apropant al termini
que marca la Llei.
La Regidora Sra. Lozano repeteix que ella és conscient de l’esforç que s’està fent.
El Sr. Alcalde diu que encara no compleixen, però s’hi van apropant, i si veu l’evolució , ella
que hi entén, veurà que s’hi va acostant.
La Regidora Sra. Lozano diu que no té res més a dir.
Per part del PP la Regidora Sra. Elizabeth Mesa no té res a dir.
La Sra. Secretària pregunta si els Regidors es donen per assabentats, i responen que sí.

6. DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2012
Per part de l’Alcaldia- Presidència es dóna compta del Decret 16/2013 , d’acord amb el que
disposa l’art. 90.2 del reial decret 500/90 següent:
DECRET NÚM. 16/2013
1.ANTECEDENTS
1. Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2012 s’obté, a 31 de desembre de 2012,
el resultat següent:
2.FONAMENTS DE DRET
2.1. L’article 191 del Text refós de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
hisendes locals, i l’article 89 del Reial decret 500/1990 regulen el moment de tancament i la
liquidació del pressupost.
L'article 191.3 del Text refós de la Llei 39/88 estableix el caràcter preceptiu d’aquest informe.
2.2. L’article 93.1 del Reial decret 500/90 estableix que la liquidació del pressupost posa de
manifest diversos punts.
Respecte al pressupost de despeses i per a cada aplicació pressupostària: els crèdits inicials,
les modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les
obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats.
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Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte: les previsions inicials, les seves
modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats, així com la
recaptació neta.
2.3. L’article 90.1 del Reial decret 500/90 estableix que correspondrà a l’alcalde/president de
l’ens local, previ informe de la Intervenció, l’aprovació de la liquidació del pressupost de
l’ens local i de les liquidacions dels pressupostos dels organismes autònoms d’ella depenents.
2.4. L’article 90.2 del Reial decret 500/90 estableix que de la liquidació de cadascun dels
pressupostos citats, un cop efectuada la seva aprovació, es donarà compte al Ple a la primera
sessió que es celebri.
2.5. L’article 93.2 del Reial decret 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació
del pressupost, s’hauran de determinar:
Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 de
desembre
El resultat pressupostari de l’exercici
Els romanents de crèdit
El romanent de tresoreria
2.6. L’article 91 del Reial decret 500/90 estableix que les entitats locals remetran còpia de la
liquidació dels seus pressupostos, abans de finalitzar el mes de març de l’exercici següent al
que correspongui a la Comunitat Autònoma i al Ministeri d’Hisenda.

3.ANÀLISI DE LA LIQUIDACIÓ I LES MAGNITUDS PRESSUPOSTÀRIES
D’acord amb l’article 191 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova
el Text refós de la Llei d’hisendes locals, el Pressupost es liquidarà el 31 de desembre,
quedant a càrrec de la Tresoreria els ingressos i pagaments pendents. Tanmateix, l’art. 89 del
RD 500/1990 diu literalment que: “el tancament i la liquidació dels Pressupostos de l’Entitat
Local i dels Organismes autònoms d’ella dependents s’efectuarà, en quant a la recaptació de
drets i pagament d’obligacions, el 31 de desembre de l’any natural”.
La liquidació del Pressupost s’haurà de confeccionar abans del primer de març de l’exercici
següent, tal i com determinen els articles 191.3 del text refós de la llei de les hisendes locals i
89.2 del RD 500/1990.
Finalment el President de l’Entitat Local, previ informe de la Intervenció, aprovarà la
liquidació del Pressupost de l’entitat local i de les liquidacions dels Pressupostos dels
Organismes autònoms d’ella dependents (90.1. RD 500/1990), donant-ne compte al Ple en la
primera sessió que se celebri (art. 193.4 del TRLHL i 90.2 RD 500/1990).
3.1.1. Respecte al pressupost de despeses:
1. Exercici en curs
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Pressupost inicial de despeses
Modificacions de despeses
Pressupost definitiu de despeses
Despeses autoritzades
Despeses compromeses
Obligacions reconegudes
Operacions de corrent
Operacions de capital
Pagaments ordenats
Pagaments realitzats
Reintegrament de pagaments
Pagaments líquids
Obligacions pendents de pagament
2.

6.814.746,45
1.832.646,60
8.647.393,05
6.395.258,34
6.395.258,34
6.282.602,87
5.626.712,82
655.890,05
5.835.938,09
5.776.318,82
16.081,17
5.760.237,65
522.365,22

Exercicis tancats

Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de 1.316.226,17
l’exercici
Rectificació saldo inicial obligacions
Pagaments realitzats
1.275.804,59
Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de 40.421,64
l’exercici
TOTAL DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT: 562.786,86 €
3.1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:
1. Exercici en curs
Pressupost inicial d’ingressos
Modificacions d’ingressos
Pressupost definitiu d’ingressos
Drets reconeguts totals
Drets anul·lats
Drets reconeguts nets
Operacions de corrent
Operacions de capital
Drets recaptats
Devolució d’ingressos
Recaptació líquida
Drets pendents de cobrament

6.814.746,45
1.832.646,60
8.647.393,05
7.411.853,33
0,00
7.189.894,46
6.733.358,55
456.535,91
6.185.007,88
221.958,87
5.963.049,01
1.226.845,45

2. Exercicis tancats
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici

2.241.206,01
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Drets anul·lats
Drets recaptats
Drets pendents de cobrament al final de l’exercici

181.637,95
945.492,51
1.114.075,55

TOTAL DE DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT: 2.340.921,00 €
3.1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:
+ Drets reconeguts nets. Capítols I a V ...............................
6.733.358,55
- Obligacions reconegudes netes. Capítols I a IV.................
5.626.712,82
___________________________________________________________
(a) Operacions corrents.......................................................
1.106.645,73
+ Drets reconeguts nets. Capítols VI i VII...............................
256.535,91
- Obligacions reconegudes netes. Capítols VI i VII.................
335.227,97
___________________________________________________________
(b) Operacions de capital........................................................
-78.692,02
1. TOTAL OPERACIONS NO FINANCERES (a+b) .............

1.027.953,71

+ Drets reconeguts nets. Capítol VIII.......................................
0,00
- Obligacions reconegudes netes. Capítol VIII............................
0,00
___________________________________________________________
2. ACTIUS FINANCERS………………………………………………

0,00

+ Drets reconeguts nets. Capítol IX……………………………………… 200.000,00
- Obligacions reconegudes netes. Capítol IX ..........
320.662,12
___________________________________________________________
3. PASSIUS FINANCERS...................................................
-120.662,12
4. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI (1+2+3)
5. AJUSTOS AL RESULTAT PRESSUPOSTARI
- Desviacions positives de finançament..................................
+ Desviacions negatives de finançament.................................
+ Despeses finançades Romanent Tresoreria desp. Generals....
6. RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (4-5).........................

907.291,59

343.833,61
295.760,90
1.653,05
860.871,93

Tal i com estableix l’article 97 del Reial Decret 500/90, el resultat pressupostari s’ha
d’ajustar, d’una banda, amb les obligacions finançades amb romanent de tresoreria per a
despeses generals, i d’una altra, amb les diferències de finançament derivades de les despeses
amb finançament afectat.
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Quant a les desviacions de finançament, aquestes sorgeixen dels projectes de finançament
afectat, segons detall adjunt:

CODI

DENOMINACIÓ
PROJECTE
ACTUACIO

ENTORN

01-08 TERMES ROMANES
REHABILITACIO

CAL

12-09 FERRER DE LA PLAÇA
ADEQUACIO

LOCAL

01-11 NOVA COMISSARIA
02-11
03-11

DESVIACIÓ DESVIACIÓ DESVIACIÓ DESVIACIÓ
EXERCICI EXERCICI ACUM (+)
ACUM (-)
(+)
(-)
101.213,68
38.542,48
38.542,48
50.000,00

PROJECTE
URBANITZACIO
TURIST CLUB
PROJECTE
URBANITZACIO
"LLAG DEL CIGNE"

39.648,00

ADEQUACIO

04-11 CLAVEGUERAM
AMPLIACIO

44.000,00

1.600,00

-52.864,00

97.400,00

LLAR

05-11 INFANTS

50.000,00

SENYALITZACIO

06-11 PATRIMONI

45.000,00

MATERIAL PER A LES

07-11 TERMES ROMANES
08-11

1.488,11

CONNEXIO
PASTERAL

AL

REDACCIO

DE

9.176,74
6.380,00

09-11 PROJECTES
11-11
12-11

92.736,64

ENLLUMENAT PUBLIC
CAN
CARBONELL
FASE I
INTERCONNEXIO
ELECTRICA
ZONA
ESPORTIVA
TANCA

143.000,00
46.500,00

49.200,00

PERIMETRAL

13-11 CAMP DE FUTBOL
PISTA

6.824,76

ESPORTIVA

14-11 AIGÜES BONES

5.032,20

5.032,20

ARRENJAMENT

01-12 PARQUET PAVELLO
COBERTA

37.600,00
DE

02-12 FRANCIAC
VIDEOVIGILANCIA

146.000,00

146.000,00

7.993,82

7.993,82

A

03-12 LA COMISSARIA
PROJECTE PENDENT
DE DETERMINAR

100.777,00

-

100.777,00
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TOTAL
343.833,61

295.760,90

778.864,42

-52.864,00

3.1.4. Romanents de crèdit:
Els romanents de crèdit d’incorporació obligatòria d’inversió (annex I)...................778.864,42
Els romanents de crèdit susceptibles d’incorporació de despesa corrent (annex II)...112.655,47
Cal tenir en compte que segons disposa l’article 175 del TRLHL els crèdits per a despeses que
l’últim dia de l’exercici pressupostari no estiguin afectats al compliment d’obligacions ja
reconegudes quedaran anul·lats de ple dret, amb les excepcions previstes en l’article 182 del
mateix text refós, que és podran incorporar a l’exercici següent, sempre que hi hagi suficients
recursos financers:
- Els crèdits que derivin de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, així com
transferències de crèdit que hagin estat autoritzats en l’últim trimestre de l’exercici.
- Els crèdits que estiguin compromeses
- Els crèdits per operacions de capital (capítol 6, 7, 8 i 9)
- Els crèdits autoritzats en funció de l’efectiva recaptació de drets afectats
Els crèdits que emparin projectes amb finançament afectat hauran d’incorporar-se de forma
obligatòria.
3.1.5. Romanent de tresoreria
3.1.5 a) Romanent de tresoreria per a despeses generals:
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació:
+ DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT
AL FINAL DE L’EXERCICI: .......................................... .............. 2.353.014,88
De pressupostos d’ingressos. Exercici corrent ................................... 1.226.845,45
De pressupostos d’ingressos. Pressupostos tancats ............................ 1.114.075,55
D’altres operacions no pressupostàries ................................. .................. 12.093,88
– Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva ...................................... 0,00
-CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT
AL FINAL DE L’EXERCICI ...................................................... ......939.157,21
De pressupostos de despeses. Exercici corrent ..................................... 522.365,22
De pressupostos de despeses. Pressupostos tancats ................................ 40.421,64
D’altres operacions no pressupostàries ................................................. 376.370,35
– Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva .................................... 0,00
+ FONS LÍQUIDS A TRESORERIA
A FINALS DE L’EXERCICI ............................................................. 586.083,31
= ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL: ............................... 1.999.940,98
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- DESVIACIONS POSITIVES DE FINANÇAMENT ACUMULADES.....778.864,42
- SALDO DE DUBTÓS COBRAMENT............................................. 470.185,68
__________________________________________________________________
ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS......
750.890,88
D’acord amb l’article 101.1 RD 500/1990 i la Regla 83.2 de la ICAL, el Romanent de
Tresoreria s’obté de la suma dels fons líquids de Tresoreria més els drets pendents de
cobrament, deduint les obligacions pendents de pagament.
Els deutors pendents de cobrament totals són 2.353.014,88 €, resultant dels deutors del
pressupost d’ingressos de l’exercici corrent (1.226.845,45 €), d’exercicis tancats
(1.114.075,55 €), d’ ingressos pendents d’aplicació (0,00 €) i deutors per operacions no
pressupostàries (12.093,88€).
Els creditors pendents de pagament ascendeixen a 939.157,21€, dels quals 522.365,22€
corresponen als creditors del pressupost de despeses de l’exercici corrent; 40.421,64€ a
exercicis tancats i 376.370,35€ d’operacions no pressupostàries.
Cal tenir en compte que s’ha dotat una provisió per saldos de dubtós cobrament després
d’haver analitzat els conceptes i l’antiguitat dels mateixos sobre la base de càlcul següent i
aplicant els criteris recomanats per la Sindicatura de Comptes de Catalunya:

Descripció
Per l'exercici en curs
Per al primer any tancat immediat
anteriors a l'exercici
Per al segon any tancat anterior a
l'exercici
Per al tercer any tancat anterior a
l'exercici
Per al tercer any tancat i anterior a
l'exercici
Total provisió per insolvència

Exercici
2012

Import
Import
Pendent
%Provisió Prov.
836.747,59 5%
41.837,38

2011

327.415,73 15%

49.112,36

2010

232.298,30 40%

92.919,32

2009

147.736,32 80%

118.189,06

Anteriors

168.127,56 100%

168.127,56

1.712.325,50

470.185,68

El Romanent de tresoreria total ascendeix a 1.999.940,98€, el qual està composat per
778.864,42 € de romanent afectat a despeses amb finançament afectat, que es correspon amb
l’import de les desviacions positives, per aplicacions pressupostàries i acumulades dels
projectes amb finançament afectat i de 470.185,68 € de saldos de dubtós cobrament. La
diferència POSITIVA de 750.980,88 €, és romanent de tresoreria per a despeses generals.
En virtut de l’establert a l’art 104.4 RD 500/1990, podem afirmar que s’ha obtingut un
Romanent de Tresoreria POSITIU
3.1.5 b) Romanent de Tresoreria per a despeses generals ajustat
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Per al càlcul del Romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat, cal aplicar al
Romanent de tresoreria per a despeses generals els ajustos detallats a continuació:

A) ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS.............
a.1) a.2) a.3) a.4) -

Despeses pendents d’aplicació al pressupost (OPA) . ........
Obligacions per devolució d’ingressos pendents pagament ....
RLT general per a incorporació de romanents .....................
Solvència de seguretat ....................................................

750.890,88

0,00
87.136,65
129.812,94
939.157,21

B) ROMANENT TRESORERIA PER DESPESES GENERALS AJUSTAT... -405.215,92
a.1) Despeses pendents d’aplicar a pressupost
Cal realitzar aquest ajust si existeixen a 31/12/2012 despeses sense consignació pressupostària
i caldrà comptabilitzar-les al compte del Pla General Comptable Públic (413) estiguin pagades
i no pagades. Atenent a la regla 71 de la ICAL (Model normal) i a la 60 de la ICAL (Model
simplificat):
“Regla 71. Operacions pendents d’aplicar a pressupost.
Quan dins un exercici no s’hagués pogut efectuar el reconeixement d’obligacions
corresponents a despeses realitzades o béns i serveis efectivament rebuts en el mateix, es
registrarà, si més no a 31 de desembre, un creditor mitjançant el compte 413 “creditors per
operacions pendents d’aplicar al pressupost”, que quedarà saldada quan es registri
d’imputació pressupostària de l’operació.”
No hi ha crèdits extrajudicials a 01/01/2013.
a.2) Obligacions pendents de pagament per devolució d’ingressos
Cal realitzar aquest ajust per què existeix a 31/12/2012 obligacions pendents de pagament per
devolució d’ingressos comptabilitzades al compte del Pla General Comptable Públic (408).
L’import del total és de 87.136,65€ el detall del qual és el següent:
N. Operació
120120000470
120120001980
120120002361
120120002666

Aplicació
2012 33600
2012 39900
2012 34301
2012 29000

Import
59,94
16,00
33,20
364,00

tercer
B65381113
47601697T
40367534G
A58376104

120120002832 2012 72100 86.663,51 MAP
87.136,65

Nom terc.
AL AWAIS FAST FOOD 786 SL
VIZUETE MARCELIANO, ALBERT ORIOL
JOVER RODRIGUEZ, MERLIN
PGA GOLF DE CALDAS
MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

a.3) Romanent de tresoreria general per a incorporació de romanents
Import de RLT general que financi els crèdits que emparin:
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1)
Romanents que emparin projectes d’inversió amb finançament afectat finançats
parcialment amb RLT general....................................................................
17.157,47
2) Romanents susceptibles d’incorporar i finançats amb RLT general d’acord al següent
detall:
Romanents compromesos (D i AD) de l’exercici 2012.....................................112.655,47
L’Import a deduir del RLT general serà la suma dels punts 1+ 2:...................129.812,94€
a.4) Càlcul de l’import de solvència de seguretat
S’entén per solvència, la capacitat que té un ens de fer front als seus deutes, ja sigui per
exigència contractual o per normativa legal.
En atenció a la llei 15/2010, 5 juliol, de modificació de la llei 3/2004, 29 desembre, per la
qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, al seu
art. 4 determina “l’Administració tindrà l’obligació d’abonar el preu dins dels 30 dies
següents a la data d’expedició de les certificacions d’obres o dels corresponents documents
que acreditin la realització total o parcial del contracte”.
Aquest precepte és d’aplicació plena per a l’any 2013.
En aquest sentit s’ha pronunciat tutela financera a l’actualització de la seva nota informativa
de data 9 de gener de 2013, en relació al destí dels ingressos superiors als previstos i del
superàvit, establint el següent:
“En el supòsit que la liquidació pressupostària de l’exercici de 2012 i següents se situï en
superàvit, aquest s’ha de destinar, en funció dels recursos líquids disponibles, a reduir
l’endeutament en termes nets, efectuant la seva aplicació a la disminució del passiu financer.
Per a aquesta finalitat, s’han de tenir en compte els criteris següents:
a) En el cas de liquidació del pressupost amb romanent de tresoreria per a despeses
generals de signe negatiu o que existeixin obligacions pendents d’aplicar al pressupost, els
recursos addicionals disponibles s’han de destinar amb caràcter prioritari a l’absorció del
dèficit esmentat.
b) En el cas de liquidació del pressupost amb romanent de tresoreria per a despeses
generals de signe positiu per un import inferior al necessari per garantir el termini de
pagament de les obligacions previst a la Llei 15/2010, de 5 de juliol, els recursos
addicionals disponibles s’han de destinar amb caràcter prioritari al compliment del termini
de pagament esmentat.
c) Els ens locals que es puguin endeutar poden destinar el superàvit al finançament
d’inversions per reduir l’apel·lació a nou endeutament
Així doncs, és necessari per part d’aquesta corporació establir el rati de liquiditat immediata i
establint uns % de fons líquids suficients (80-100%)
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Fons líquids
OR pendent pag. + OPA pendent pag. - Pag. Pdent aplicar
L’import de solvència d’aquesta entitat i que permetrà garantir el pagament dins els terminis
establerts per la Llei 15/2010 és de 939.157,21 euros.
3.1.6. Estalvi net
D’acord amb allò que estableix l’article 53 del RDL 2/2004, es procedeix al càlcul de l’estalvi
net a 31/12/2012 :
+ Ingressos corrents nets (cap. 1 a 5) ............................................. 6.733.358,55
- Obligacions reconegudes (Cap. 1, 2, 4) ....................................... 5.626.712,82
ESTALVI NET BRUT ..................................................... .............. 1.106..645,73
- Anualitat teòrica ............................................................................. 320.662,12
ESTALVI NET PREVI ............................................................785.983,61
+ Obligacions reconegudes finançades amb
romanent líquid de tresoreria (Cap. 1, 2, 4).................. .......................... 1.653,05
ESTALVI NET AJUSTAT ............................................................... 787.636,66
Segons l’art. 53 del Text Refós de a Llei Reguladora de les Hisendes Locals, quan l’estalvi
net sigui de signe negatiu, el ple de la corporació respectiva ha d’aprovar un Pla de
sanejament financer per dur a terme en un termini de no més de tres anys, en què s’adoptin
mesures de gestió, tributàries, financeres i pressupostàries que permetin com a mínim ajustar a
zero l’estalvi net negatiu de l’entitat, l’organisme autònom o societat mercantil.
Aquest pla s’ha de presentar conjuntament amb la sol·licitud de l’autorització al Departament
d’Economia i finances, Direcció General de Política Financera i Assegurances, quan la
corporació vulgui concertar una operació de crèdit a llarg termini. (Ordre ECF/138/2007,
27 d’abril)
Donat que l’estalvi net és POSITIU, NO cal aprovar un Pla de sanejament financer per part
d'aquesta corporació.
3.1.7. Endeutament financer: DEUTE VIU A 31.12.2012
Ingressos corrents nets AJUSTATS (cap. 1 a 5) (1) ........................ 6.733.358,55
Capital viu préstecs a llarg termini .................................................. 1.854.296,19
Capital viu préstecs a curt termini ...................................................... 279.532,46
TOTAL ENDEUTAMENT .......................................................... . 2.741.196,65
RATI DEUTE VIU (2/1)................................40,71 % (<75%/110%)
4. COMPLIMENT DE L’OBJECTIU D’ESTABILITAT PRESSUPOSTARI
Així mateix, cal analitzar el compliment del principi d’estabilitat pressupostària en els termes
establerts a l’art. 19 del RDL 2/2007, 28 de desembre, pel que s’aprova el text refós de la llei
general d’estabilitat pressupostària i el RD 1463/2007, 2 de novembre, pel que s’aprova el
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Reglament de desenvolupament de la mateixa, segons el qual s’entén per estabilitat
pressupostària la situació d’equilibri o de superàvit, computada al llarg del cicle econòmic, en
termes de capacitat de finançament d’acord amb la definició continguda en el Sistema
Europeu de Comptes Nacionals i Regionals.
Per tant, l’anàlisi de les dades a 31-12-2012 és el següent:
DRETS RECONEGUTS NETS
CA DENOMINACIÓ
IMPORT
P
1
Impostos directes
3.385.540,65
2
Impostos indirectes
259.749,69
3

Taxes
i
altres 1.507.034,59
ingressos
4
Transf. corrents
1.522.147,37
5
Ingressos
58.886,25
patrimonials
6
Alienació
de 0,00
inversions reals
7
Transferències
de 256.535,91
Capital
TOTAL
6.989.894,46

OBLIGACIONS RECONEGUDES
CA DENOMINACIÓ IMPORT
P
1
Despeses personal 1.987.100,55
2
Despeses cor. bens 3.317.516,72
i serv
3
Despeses
69.437,11
financeres
4
Transf. corrents
252.658,44

6

Inversions Reals

335.227,93

7

Transferències de 0,00
capital
TOTAL
5.961.940,75

Tal com s’observa la liquidació de la corporació es troba en una posició de superàvit
d’import 1.027.953,71 €, computada en termes de capacitat de finançament d’acord amb la
definició continguda en el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals.
5. ANALISI DE LA REGLA DE DESPESA
Per aplicació de l’art.12 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària
i sostenibilitat financera (LLOEPiSF), 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 primera vegada, per a l’exercici 2013, en l’1,7%. Segons consulta amb la IGAE, no
s’ha de determinar el compliment de la regla de la despesa a la liquidació del pressupost de
l’exercici 2012 ja que no es disposa de cap taxa de creixement del PIB aprovada per aquest
exercici.
Aquesta entitat SI compleix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària.
RESOLC:
1. APROVAR la liquidació del pressupost de l’exercici 2012, que en termes consolidats
figura a la part d’antecedents i que s’adjunta en annex amb el corresponent detall i
documentació preceptiva, d’acord amb el Text refós 2/2004, de la llei 39/88 de hisendes
locals.
2. INFORMAR-NE el Ple en la primera sessió que hi hagi.
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3. TRAMETRE una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial del
Govern de la Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda.
En primer lloc intervé per part de la PICaldes el Regidor Sr. Joan Colomer que diu que és la
liquidació del primer exercici complert amb el nou govern de Convergència i PSC. L’anterior
havia sigut del 2011 en què ells encara havien estat governant. Seria la primera liquidació que
correspon a aquest equip de govern. D’entrada el resultat final, els 750.000€ que després de
l’ajustament són 534.000€ de superàvit. A ells no els hi sorprèn. Porten tota la legislatura
dient que la situació de l’Ajuntament econòmicament està ben equilibrada i està bé i que no
calia tota la política que està portant l’equip de govern de pujada generalitzada de taxes i
impostos i retallades de serveis. Ells deien que no feia falta i aquí es demostra realment que
no feia falta tota aquesta política que estaven fent. Aquests diners podrien dir moltes coses.
Amb 534.000€ es podrien haver fet moltes coses que no s’han fet o es podien no haver apujat
moltes coses que ells han apujat. Per exemple, la pujada de l’IBI, que en números rodons
serien al voltant de 150.000€ més d’ingressos com a mínim. Les pujades de la Llar que ells
encara mantenen, uns 50.000€. I encara en sobrarien molts. Les pujades de les escombraries,
100.000€. I encara en sobrarien molts. La paga doble dels treballadors, entorn de 100.000€. I
amb tot el que ell ha dit, encara en sobrarien. Haguessin pogut estalviar als ciutadans de
Caldes molts sacrificis econòmics amb la política de taxes i d’impostos que estan portant a
terme. Si es mira el perquè han sobrat aquests diners, la cosa encara és més preocupant.
D’entrada si es mira l’execució de les despeses, veuen que en despeses de personal , del que
tenien pressupostat, han deixat d’executar 220.000€. Per una banda hi havia els 100.000€ que
han obligat a no pagar la paga dobla ,però tot i així en sobrarien 120.000€ més. Podrien ser
depenent de la categoria, però correspondrien a 6 llocs de treball per la gent de Caldes que
donarien servei a la gent de Caldes.
En despeses corrents, en béns i serveis veuen que del pressupost que van fer han deixat de
gastar 305.440€ . Del que ells s’haguessin pogut gastar si haguessin volgut o n’haguessin
sabut més. Aquí hi ha molts números i repassar tota una liquidació és molt difícil. Però si es
miren una mica les partides on han sobrat més diners veuen que en reparacions,
infraestructures i béns naturals generals s’han deixat de gastar 56.000€. De 70.000€ els n’hi
han sobrat 56.000€. I després falten diners per arreglar la coberta del pavelló perquè no hi ha
diners. Els diners hi són. En reparació i manteniment de carrers de 90.000€ pressupostos
n’han sobrat 74.900€. Hi ha carrers que estan com estan i alguns fa dos anys que esperen que
els hi arreglin. En el manteniment de parcs i jardins, 25.000€; reparació i manteniment de
clavegueram 20.000€. I tots saben com està els clavegueram, se n’han gastat només la meitat
dels que tenien pressupostats.
Els serveis d’activitats de la piscina d’hivern, que ara fan pagar a la gent gran els hi ha sobrat
20.498€.
De les despeses diverses de turisme, on van afegir-hi 15.000€, els n’hi han sobrat 11.000€.
Ells que volen promocionar el turisme.
De companyies de teatre i concerts els hi han sobrat 21.000€. I després el Regidor Sr. Oliveras
va fer el ridícul aquí dient que no tenia 1.000€ pel concert del jovent. I ara veuen que en
sobren 21.000€.
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El Regidor Sr. Oliveras pregunta per què li diu a ell.
El Regidor Sr. Colomer diu que ell va ser el que va dir als joves que no tenia diners per
ajudar-los a fer un concert i ara n’hi sobren 21.000€.
Continua explicant que en el servei d’eliminació i tractament de residus sobren 22.000€. I diu
que podien haver pujat una mica menys les taxes d’escombraries.
Afegeix que tot això és el que s’ha deixat de fer o el que la gent de Caldes s’hauria pogut
estalviar de pagar.
Capítol a part, mereixen les inversions. Així, si es va a aquest , inversions que tenen el seu
propi finançament, els 534.000€ és un cop descomptat tot el tema d’inversions, veuen que de
2.100.010€ que tenien pressupostats d’inversions, només n’han executat 335.000€. És a dir,
han deixat de fer inversions per valor d’1.174.000€. Seria el 80% de les inversions que havien
de fer, no les han fet. I si van a mirar-ho, veuen que han sobrat diners a la senyalització viària
(35.000€) i això comporta que no han gastat res. En el projecte d’urbanització del Turist Club
es hi han sobrat 77.000€ perquè s’ha d’acabar de fer. En la reparació de clavegueram no s’ha
fet res. Adequació de clavegueram, tampoc s’ha fet res. 45.053€. A l’ampliació de la Llar
d’Infants hi ha 50.000€ i tampoc s’ha fet. En la senyalització del Patrimoni han sobrat
45.000€ perquè no s’ha fet. El material per a les Termes Romanes, 109.000€ que tampoc s’ha
fet; el projecte d’urbanització del Llac del Cigne hi ha 425.000€ perquè no s’ha fet. Les
actuacions a l’entorn de les Termes Romanes, 101.000€ perquè tampoc s’ha fet; tram urbà de
la riera de Sta. Maria, 100.000€ perquè no s’ha fet; a la coberta de Franciac hi ha 206.000€
perquè tampoc s’ha fet; arranjament del parquet del pavelló hi ha 36.000€ perquè tampoc s’ha
fet.
En l’apartat de redacció de projectes, que el Regidor Sr. Colomer diu que no sap si encara és
més preocupant perquè no és que no facin res, sinó que tampoc planifiquen res. De 149.000€
potser se n’han gastat 6.000€. Tampoc n’estan redactant perquè puguin fer-se d’aquí uns anys.
I normal, perquè si el que han de fer no ho fan, no planifiquen el que han de fer d’aquí un
parell d’anys.
Respecte a les quotes d’urbanització del Malavella Park, 109.000€, tampoc.
I el Sr. Colomer diu que li sembla que ja no li queda res. Afegeix que es veu que no són
capaços d’executar el seu propi pressupost, el que va fer l’equip de govern. Estan molt
contents perquè els hi han sobrat diners , però això passa perquè no fan la feina que haurien de
fer. I d’alguna manera és el resum.
El Sr. Alcalde diu que han de dir que han tancat el pressupost en 750.890€ , però si es mira
bé hi ha uns deutes pendents a 31 de desembre que cal assumir-los. Una cosa és el tancament i
l’altra cosa són les factures que es deuen. El Sr. Alcalde recorda que en el punt anterior ja ha
dit que no complien perquè no tenien tresoreria. No hi ha diners a la caixa. Una cosa són els
números del Pressupost i l’altra són els diners que tenen. Si no es compleixen els pagaments
és perquè no tenen prou liquidesa. Una altra cosa són les previsions d’ingressos i el
Pressupost en general. Diu al Regidor Sr. Colomer que si veu i analitza aquest Pressupost,
tenen un deute que cal tornar de 1% cultural de més de 87.000€ , tenen un romanent
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d’incorporació que deuen 129.000€ i 939.157€ pendents de pagament. Si tanquen amb
750.000€ de superàvit i en deuen 939.000€, els hi dóna un total de deute negatiu. Estan
pendents de pagar 405.000€.
En quan al que ha dit que no han tirat les inversions endavant, ells les pensen fer totes. És cert
que es va més a poc a poc, però per la situació actual. Podrien endeutar-se i enlloc de tenir el
41% anar al 90% , però s’ha agafat una política d’anar fent a mesura que van entrant les
subvencions i els diners. Ell diu en veu alta que porta 1,5 anys de retard, però ara s’asfaltarà el
camí de la ur. Can Carbonell. Respecte a les Termes, està a punt de començar perquè està en
licitació, igual que la coberta de Franciac.
Aclareix que tot el que ha dit que no s’ha fet estava a la llista . El paquet del pavelló, la vídeovigilància i la tanca perimetral. Moltes d’aquestes coses estan pendents de tancament. També
falta la senyalització d’Aigües Bones. El projecte del Turist Club està tirant endavant pas a
pas, encara que costa molt perquè han sortit noves traves i s’ha hagut de modificar el projecte,
hi ha un tema de canalització... ho ha endarrerit. No és qüestió que no ho facin, sinó tot el
contrari. Els volen tirar tots endavant.
Els números són aquests, 750.000€ en el moment de tancar, però si s’analitza actualment la
situació de l’Ajuntament , amb les factures pendents de pagament, i si es fan la resta, al final
surt un negatiu , si tinguessin diners per pagar-ho tot de cop, de 405.000€. Ell ho vol explicar
perquè els números i el tancament ha sigut positiu però els números no són ben bé els que diu
el Regidor Sr. Colomer.
El Regidor Sr. Colomer diu que li recomanaria que fes algun curset d’Hisenda Municipal
perquè veu que encara no és capaç de distingir el que és Pressupost del que és Tresoreria.
El Sr. Alcalde diu que ell ja l’ha fet el curset. I l’ha aprovat.
El Regidor Sr. Colomer diu que no sap quina nota li devien posar.
El Sr. Alcalde diu que aprovat.
El Regidor Sr. Colomer diu que el felicita, però no sap on el va fer. El Sr. Alcalde diu que han
sobrat 750.000€ , si es resten el que ha dit abans, en queden 534.000€. I quan es parla
d’aquests , ja els hi ha restat els 939.000€ que ells tenien pendents de pagar. Diu que es miri
els números perquè ja estan restats. Quan es fa el romanent de Tresoreria per a despesa
general ja s’hi han restat els creditors pendents de pagament al final de l’exercici. A nivell de
liquidació i de pressupost aquests diners són els que li sobren. Afegeix que ja és trist que hagi
de ser ell qui li expliqui, però ho fa. Ell entén que el Sr. Alcalde té problemes de Tresoreria i
la seva feina és solucionar-los perquè aquests problemes fa que no s’estigui executant el
Pressupost. A nivell pressupostari sobren diners per a totes bandes i com que el Sr. Alcalde no
és capaç de solucionar els problemes que té de Tresoreria i confon una cosa amb l’altra, a ell
li sembla que confon Tresoreria amb Pressupost, no estan fent res. Al final la conclusió és que
les coses no es fan. El més trist de tot és que d’aquests 534.000€ que acaben sobrant , al final
no se’ls poden gastar en res per aquests problemes de tresoreria. Ell vol dir-li que intenti
solucionar-los perquè li estan condicionant el Pressupost. Respecte al tema de les inversions,
dir que ja ho faran , comença a ser hora de fer-ho perquè moltes d’aquestes inversions com la
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senyalització viària, la senyalització del Patrimoni , reparació de clavegueram, Termes
Romanes, redacció de projectes , tot això ja ho tenien del 2011. No és que ells no ho hagin fet
al 2012, és que es tenia pel 2011 i tampoc es va fer. Ara poden dir que ho faran el 2013 però
ja ho veuran. Però ja començaria a ser hora.
El Sr. Alcalde diu que només per aclarir, ells ja fan gestions per tenir tresoreria, igual que
feien ells, el Consell Comarcal fa unes bestretes.
El Regidor Sr. Colomer diu que això que el criticava tant.
El Sr. Alcalde continua dient que són per tirar endavant i fer front a aquests pagaments. Tot i
així el tancament és positiu però no hi ha tresoreria. Si el Regidor Sr. Colomer diu que ha de
complir amb la Llei i pagar el que marca la Llei, però per l’altra banda hi ha uns bons
números però no tenen diners. El Sr. Alcalde pregunta que com pot complir amb la Llei si no
hi ha diners per pagar. Els números són bons, molts ajuntaments els hi agradaria tenir-los així,
però tot i així no es pot fer front als pagaments. Les inversions es van fent mica en mica i en
previsió dels ingressos que es vagin tenint i de la previsió de pagar. Perquè fer grans obres i
no poder-les pagar , també les poden fer, dient al constructor o a l’empresari que ha fet l’obra
que vingui a cobrar d’aquí un any o d’aquí 9 mesos o quan hi hagi diners. Es podria fer. Però
l’equip de govern ha agafat com a criteri que obra que es fa es paga. Així i tot, tal i com deia
l’informe, no es compleix per ben poc. I s’estan apropant al compliment de pagaments. Això
ha retardat les obres si la previsió d’inversions que havien fet al municipi. Però no és que no
les facin, sinó que volen posar-se al dia i a partir d’aquí les aniran fent totes. Van fent alguna
obra amb aquesta previsió d’anar buscant aquest equilibri per complir la Llei.
Per part d’ICV-EUIA-E intervé el Regidor Sr. Victoriano Ramos que diu que a la vista de la
liquidació dels pressupostos de l’any passat, no hi ha dubte que l’equip de govern hi veuen
números i gent com ells hi veuen persones. No entraran altra vegada en la lectura que ha fet el
Regidor Sr. Colomer a nivell de detall, però hi ha una situació que encara que hi hagi un
problema de tresoreria, hi ha un problema d’estabilitat i de superàvit que es podria utilitzar
d’altres maneres. I la pregunta que ell es fa tornant enrere, pensant en les persones, seria si
realment existeix algun problema si en lloc d’haver-hi 435.000€ hi hagués 415.000€? Seria el
que estaven parlant en el punt 4 de l’ordre del dia d’avui. Estan parlant d’una cosa puntual,
però qui diu això diu qualsevol altra cosa. Ell pensa que cal pensar més en les persones i per
suposat complir, no poden estar pensant en què estan fora de la Llei, i més encara que des de
Madrid ens estan mirant cada dia. Ell demana que l’any vinent, i hi ha tot un any, per a
millorar la situació de les persones i complir amb els objectius previstos.
El Sr. Alcalde diu que si mira la partida d’inversions veurà el que puja , que estan pendents
d’aquest finançament , el d’aquesta tresoreria. El Sr. Alcalde dóna la raó al Regidor Sr.
Ramos en tot el que ha dit, no li discutirà. Si d’alguna manera sobren és per la previsió d’anar
fent les obres , les inversions i anar pagant. Ell entén el que li diu respecte a les persones.
El Regidor Sr. Ramos torna a preguntar quina diferència hi ha entre haver-n’hi -405.000€ o
-415.000€.
El Sr. Alcalde diu que és més endeutament.
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A continuació, per part d’Esquerra-AM intervé la Regidora Sra. Isabel Lozano dient que tal
vegada es repetirà en alguna cosa però que considera important fer-ho. Pensa que tenir un
ajuntament que aprova un Pressupost de 6.800.000€ i que es quedi a un 86% d’executar-lo,
per a ella és greu, i que d’això s’acusi només a la manca de tresoreria, continua pensant que és
per una manca d’habilitat de recerca de finançament. És veritat que comptablement hi ha uns
ajustos del resultat, estan parlant d’un benefici final o un superàvit de gairebé 540.000€, tal i
com deia el Regidor Sr. Colomer. Diu que si no s’equivoca aquests 405.000€ que surten al
final seria si ara haguessin de tancar perquè ho haurien de pagar absolutament tot. Ella
pregunta si tancaran l’ajuntament , no ho faran. Ella creu que l’equip de govern n’és
coneixedor ara, una vegada ha tancat els números. És una pregunta que va fer l’altre dia sobre
si ho havien anat sabent durant l’any. Durant l’any s’ha anat fent i no s’ha gastat. S’ha anat
dient a la gent que li agradaria que els hi expliquessin com és que se’ls hi ha demanat
austeritat amb pujades de taxes, amb reduccions de serveis, amb rebaixes de partides de
beques... i després s’obté un benefici del 8% del pressupost. A ella no li quadra. I ella no ho
ha vist mai malgrat que es remet al seu ofici , que es confon tal i com deia el Regidor Sr.
Colomer. Hi ha dos tipus de coses: ingressos i despeses pel que és compte de resultat, molt
diferent de cobraments i pagaments. I condicionar un compte de resultats o una execució o
una tasca a fer els cobraments i pagaments, depèn dels terminis de cobrament i pagament,
però no li sembla correcte limitar-se aquí. La solució és cercar finançament del tipus que
sigui, a curt termini, a llarg termini ( perquè tenen capacitat per a fer-ho), amb endossaments,
de subvencions, amb augments de pòlissa de crèdit... Ella pensa que cal anar cap aquí,
treballar cap a la cerca de finançament. L’exemple més clar és el que acaben de fer amb la
Llar d’Infants, que segons la Regidora Sra. Lozano no té explicació. Tal i com deia el
Regidor Sr. Ramos no hi ha gaire diferència entre 450.000€, o 415.000€ o 500.000€.
El Sr. Alcalde diu que només volia fer memòria , encara que respecta molt la seva opinió, que
l’endeutament avui en dia està molt car, que no és com abans. Es paguen unes comissions i
uns interessos molt elevats, que és el que toca perquè és tal i com està l’economia. Això fa
pensar que hi ha aquesta possibilitat o la tindran ells en un futur, no ho sap, però hi ha aquesta
possibilitat malgrat que ara costa més. De fet, l’Ajuntament de Caldes estant tant bé, va
demanar 300.000€ de crèdit a llarg termini l’any passat, i no els hi van donar. I van voltar i
demanar-ho a tots els bancs. Al final va ser La Caixa que els hi va donar 200.000€ , no el que
demanaven malgrat que els comptes i els números permetien demanar-ho perquè estan molt
més baixos que altres pobles. Només eren 300.000€ amb un pressupost de que permetia donar
això i molt més. La realitat és aquesta. I molts els hi deien directament que no malgrat tenir
aquests números i aquesta bonança.
Després arriba el tema de dir que cal fer les coses, però si no es tenen diners per pagar, com
poden tirar les coses endavant i insisteix que una altra cosa són els números, pregunta com es
paga al final. Així, el Sr. que acaba l’obra li ha de dir que quan tingui els ingressos o la
liquidesa ja li pagarà?. Aquest és el problema que tenen molts Ajuntaments, no és el cas del
de Caldes. És cert que han tancat amb 750.000€ i no es tancarà l’Ajuntament, però hi ha unes
factures pendents de pagaments que si es paguessin de cop es quedarien amb números
vermells. És cert que no es tancarà l’Ajuntament , cal seguir , però cal fer equilibris. Abans es
podia fer tot i es podien endeutar, es demanava ofertes a molts bancs i tots presentaven la seva
i s’acceptava la millor. Això ho feia aquest Ajuntament i tots. Però ara la situació ha canviat.
Però aquests són els números a tancament , no cal enganyar-se, però si es miren les factures
que cal pagar i que cada vegada s’ajusten més al termini de pagament, els hi costa arribar.
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La Regidora Sra. Lozano diu que ara cal treballar més per cercar el finançament.
El Sr. Alcalde diu que ho estan fent i encara ho han de fer més.
La Regidora Sra. Lozano diu que continua pensant que es confon, que no pot parar-se la
màquina.
El Sr. Alcalde diu que no, que ells no l’han parat
La Regidora Sra. Lozano diu que el Sr. Alcalde ho argumenta dient que no té per pagar. No
es pot parar la màquina perquè és una Administració Pública.
El Sr. Alcalde diu que ell no la pot enganyar perquè és la veritat.
La Regidora Sra. Lozano diu que és la veritat de la totalitat de la societat, no només seva, però
cal continuar treballant i insistint per canviar la situació i més amb els números que està
presentant.
El Sr. Alcalde diu que per això li demana la situació que hi ha a l’Ajuntament i que els
números són aquests. Hi ha un tancament molt bo però a l’hora de la realitat , es va pagant,
però cal fer equilibris per poder pagar.
La Regidora Sra. Lozano diu que continua pensant que confon naps amb cols.
Per part del PP la Regidora Sra. Elizabeth Mesa no té res a dir.
I finalment, per part del PSC-PM el Regidor Sr. José Fernández Celada tampoc té res a dir.
Els Regidors en queden assabentats.
7. DICTAMEN EN RELACIÓ A LA PROPOSTA DE DECLARACIÓ D’ENTITAT
CIUTADANA D’INTERÈS MUNICIPAL L’ASSOCIACIÓ CULTURAL CARISMA
La Secretària llegeix el dictamen de la Comissió Informativa.
L’ASSOCIACIÓ CULTURAL CARISMA TEATRE ha sol·licitat la declaració com a Entitat
d’Interès Municipal , amb la seva inscripció al Registre municipal.
D’acord amb el que disposa la secció cinquena del ROM i el Reglament de Participació
Ciutadana, la Comissió Informativa va dictaminar i proposar al Ple l’adopció dels següents,
ACORDS:
Declarar i inscriure com a Entitat d’Interès Municipal l’ ASSOCIACIÓ CULTURAL
CARISMA TEATRE.
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La Regidora Sra. Mercè Rossell explica que Carisma Teatre és un grup de teatre de Caldes
que prové del grup que ja existia fins ara, el Traspunt. A partir d’aquí van promoure un parell
d’actuacions , una el 2007 i una altra el 2008 i es formen al 2009 com a Carisma Teatre
independent del Grup Traspunt. Durant aquest any van representar una obra que es diu “Tenir
o no tenir” i al 2012 van representar “L’amor no té cap fórmula” , la qual també la van
representar a Llagostera. El 6 de maig del 2009 queda inscrita al Registre Genera d’Entitats de
la Generalitat de Catalunya i l’11 de juliol sol·licita a l’Ajuntament ser una Entitat d’interès
municipal. Avui ho porten a Ple perquè creuen que la demanda d’un grup de caldencs que
estimen el Teatre és una bona notícia, en aquests temps en què falta la il·lusió. Ells hi posen
il·lusió , fantasia i si han pogut veure l’última obra han pogut veure que és una gent que
treballen molt fort. Han presentat un musical, cosa que no és gens fàcil. Tenen una visió del
teatre diferent als altres grups que treballaven a Caldes . És un teatre innovador , modern i
demana el vot perquè puguin ser una Entitat d’interès municipal.
Per part de la PICaldes intervé el Regidor Sr. Jordi Aparicio que dóna la bona nit i diu que ells
també donen la benvinguda a un nova entitat pel poble. Això representa pluralitat a la societat
civil de Caldes. I per descomptat té tot el seu suport.
Tot seguit, per part d’ICV-EUIA-E intervé el Regidor Sr. Victoriano Ramos que diu que ells
sempre donaran la benvinguda a grups que sorgeixin de veïns de Caldes , que vulguin
dinamitzar la vida social, econòmica, lúdica I en aquest cas mai més ben dit lúdic perquè es
tracta d’un grup de teatre. Els hi dóna la benvinguda, els hi desitja sort i que la gent vagi a
veure’ls.
A continuació, per part d’Esquerra-AM la Regidora Sra. Isabel Lozano diu que opinen que
sempre és positiu que neixin noves entitats culturals , tal i com deien altres grups, que amb la
que està caient i amb les polítiques en contra de la cultura , encara en sorgeixin més i que
reforcin aquesta aposta per la cultura, és molt positiu. Pensen que recolzar les formacions de
teatre amateur i fomentar aquesta activitat és apostar per la cultura i apropar el teatre al poble.
Per a ells teatre és aprenentatge i hi votaran a favor.
Tot seguit, per part del PP intervé la Regidora Sra. Elizabeth Mesa que diu que ells també els
hi donaran suport.
Finalment, per part del PSC-PM intervé el Regidor Sr. José Fernández Celada que diu que els
hi dóna la benvinguda i tot el seu recolzament.
No obstant el Ple decidirà.
Sotmès el dictamen a votació és aprovat per unanimitat.
El Sr. Alcalde diu que en nom de tota la Corporació Municipal els hi donen la benvinguda.

8. DICTAMEN EN RELACIÓ A LA MOCIÓ PER A L’IMPULS DEL BANC DELS
ALIMENTS.
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La Sra. Secretària, exposa als Srs. Regidors que l’últim redactat passat per la Regidora del
Grup proposant, que en tenen coneixement tots els Regidors, és la que es procedirà a donar
lectura:
“MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA A
CALDES DE MALAVELLA:
PER A L’IMPULS DEL BANC D’ALIMENTS
L’actual situació de greu crisi econòmica que estem patint a Catalunya, així com a la resta de
l’Estat espanyol i d’Europa, ha ocasionat una marcada pèrdua de teixit productiu i de llocs de
treball que fa que cada vegada hi hagi més persones que pateixen una situació de pobresa fins
al punt que tenen moltes dificultats per accedir a les necessitats bàsiques com són l’habitatge i
l’alimentació.
Atès que la conjuntura actual i el conjunt de mesures i retallades que s’estan produint estan
provocant l’empobriment i un elevat risc d’exclusió social d’amplis sectors de la població,
com mai s’havia donat al nostre país i no han fet més que empitjorar les condicions de vida
dels sectors de població que ja vivien en risc d’exclusió i en situacions de pobresa, és a dir, els
col·lectius tradicionalment més vulnerables.
Atès que avui, aquest col·lectius tradicionalment afectats, s’han incrementat a l’incorporar-se
molts treballadors i treballadores que han perdut el seu lloc de treball, es troben a l’atur (amb
o sense subsidi), amb família nuclear per alimentar i lloguers o hipoteques que no poden
assumir i que els porta a una situació d’enduriment de les seves condicions de vida i, en
conseqüència, de desesperació.
Atès que les darreres dades a Catalunya ens diuen que la malnutrició supera el 30% de la
població infantil.
Atès que a Caldes de Malavella, ja es treballa des de l’àrea de serveis socials i les entitats que
col·laboren en aquest procés, com Càritas Parroquial de Caldes de Malavella i el Grup
l’Espiga Solidària (entitat d’interès municipal), amb el suport del Banc d’aliments.
Atès que tot i els diferents dispositius que el municipi disposa, i que actualment estan en
funcionament, ja sigui directament amb les actuacions dels serveis municipals o mitjançant les
entitats socials per pal·liar els efectes d’aquesta situació; no seran prous o no podran atendre
en la seva totalitat a la demanda generada, si la situació de crisi continua maltractant les
famílies.
Atès que ens trobem davant la contradicció de tenir a la nostra vila nens, nenes i persones
adultes que no tenen cobertes les necessitats bàsiques d’alimentació, i per altra banda és de
domini públic que molts dels comerços d’alimentació, retiren i llencen aliments en bon estat,
seguint les exigències dels mercats, els hàbits de consum, defectes d’envasat i les normatives
de caducitat i de consum preferent.
Atès que l’Ajuntament té competències en matèria de consum i benestar social.
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Atès que avui aquesta situació, més que mai, atenta contra l’ètica, la solidaritat i els Drets
Humans, és imprescindible que el conjunt de la societat trobi solucions alternatives a aquesta
dinàmica il·lògica de malbaratament ferotge d’aliments, mentre que per contra hi ha persones
que no poden accedir a una alimentació ni tan sols de subsistència.
Atès que en aquests moments hi ha una gran diversitat d’opcions, sobre quina solució o
tractament dels aliments a punt de caducar estan fent les petites, mitjanes o grans superfícies,
ja que alguns ho donen directament a persones, o bé a entitats, d’altres ho aboquen en
contenidors municipals o ho processen a través d’empreses de gestió de residus.
Atès que en els darrers mesos l’increment de famílies que cerquen menjar en els contenidors
dels supermercats i en els del carrer ha esdevingut un problema de primer ordre al llarg del
territori, amb el risc sanitari associat a aquesta pràctica, així com la degradació social que
significa per les persones que ho han de fer per necessitat.
Atès que cada vegada hi ha més institucions i empreses que adquireixen compromisos de
responsabilitat social,
Atès que pel que coneixem aquesta situació podria ser superada també, com a mesura
complementària, aplicant el sistema que en d’altres països utilitzen, on supermercats tenen
l’estand o els prestatges per vendre a preus de cost o simbòlic, els productes frescos a punt de
caducar.
Atès que l'alimentació és una necessitat bàsica i imprescindible per tota la població.
Atès que és indispensable crear una xarxa amb la col·laboració dels establiments
d’alimentació, centres comercials, l’Ajuntament i les entitats amb l’objectiu de garantir un
bon funcionament del sistema, l’equitat i la justícia en el seu accés, per tal que arribi a les
famílies que veritablement ho necessiten i no malbaratem aliments en bon estat de consum
humà.
Convençuts que hem de cercar més o fins i tot noves alternatives, sinèrgies i vies
complementàries entre els diferents sectors, les entitats socials i l’ajuntament per cobrir les
necessitats bàsiques d’alimentació i completar en el possible les existents.
És per tot això que presentem els següents:
ACORDS
Primer.- Reconèixer la tasca que ja s’està fent des de Serveis Socials en coordinació amb les
entitats esmentades anteriorment i els comerços que actualment ja hi col·laboren de forma
voluntària.
Segon.- Impulsar des de l’Ajuntament convenis on es recullin les condicions i el mètode de
coordinació entre l’ajuntament, les botigues d’alimentació, els mercats setmanals i els centres
comercials, entitats que actualment ja col·laboren en aquestes tasques, i altres per tal de
garantir que els articles “last day” es donin a l’ajuntament per tal que ho coordini amb les
entitats socials del municipi,
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Tercer.- Sensibilitzar els comerços per què impulsin l’estand o els prestatges per vendre a
preus de cost o simbòlic, els productes frescos a punt de caducar, en comptes de llençar-ho
directament al contenidor.
Quart.- Instar al govern a que contempli en la revisió de les ordenances fiscals municipals
l’estudi de la taxa de residus que els supermercats petits, mitjans i grans estant suportant, amb
l’objectiu d’aplicar una discriminació positiva de la taxa a aquells establiments que s’acullin
al conveni de col·laboració amb l’Ajuntament, perquè efectivament aquests comerços estaran
contribuint a reduir el volum de producte abocat a la brossa, alhora que estaran contribuint a
la construcció d’un territori socialment responsable.
Cinquè.- Reforçar des de l’Ajuntament la informació que es dona a través del teixit d'entitats
socials i personal de serveis socials destinada a les persones que habitualment recullen
menjar dels contenidors dels comerços i del carrer i oferir-los els serveis del Banc d’Aliments
i de les entitats existents a la nostra vila.
Sisè.- Donar a conèixer els acords d’aquesta moció al conjunt de comerços d’alimentació i
supermercats de Caldes de Malavella, a les entitats del tercer sector, associacions veïnals i a
les associacions de comerciants de la vila, amb l’objectiu que estiguin assabentats de la
proposta.”

La Regidora Sra. Gemma Alsina presenta una esmena en què volen que quedi clara la tasca
que fan les entitats , tal i com es va parlar:
ESMENA:
Primer: Reconèixer la meritòria tasca que en el municipi desenvolupen l’entitat “Càritas
Parroquial de Caldes de Malavella” i Entitat d’Interès Municipal “GRUP L’ESPIGA
SOLIDÀRIA”, amb el suport del Banc dels aliments, de l’aportació municipal i del treball de
l’àrea de benestar social. Destacar que amb la seva tasca és possible donar suport a les
famílies del nostre municipi que ho necessiten.
Així mateix es reconeix la col·laboració dels establiments del municipi que en aquests
moments ja estan col·laborant amb dites entitats amb aportacions materials, descomptes,
transport, etc...
La Regidora Sra. Isabel Lozano diu que a la moció ja diu que “ atès que a Caldes de
Malavella ja es treballa des de l’àrea de Serveis Socials i les entitats que col·laboren en aquest
procés , com Càritas Parroquial de Caldes de Malavella i el Grup l’Espiga Solidària, entitat
d’interès municipal, amb el suport del Banc d’aliments” i en el primer acord es reconeix la
tasca que ja s’està fent des de Serveis Socials amb coordinació amb les entitats esmentades
anteriorment i els comerços que actualment ja hi col·laboren de forma voluntària. Afegeix que
evidentment cal reconèixer la tasca a aquestes entitats que tenen encomanada.
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Amb l’esmena el que volen que reconeixin és que els ensabonin. Ella entén aquest punt com
a ensabonar més que reconèixer.
La Regidora Sra. Gemma Alsina diu que no, que és reconèixer la tasca que estan fent.
La Regidora Sra. Lozano diu que a ella li sembla que és recargolar el que s’està dient perquè
les entitats ja estan anomenades.
La Regidora Sra. Alsina diu que ells tenien aquesta esmena, reconèixer a aquesta gent que
estan fent una tasca molt bona.
La Regidora Sra. Lozano diu que la seva primera proposta era similar a la que estan
presentant avui . Van tenir una reunió amb les Regidores i la Secretària on li van explicar
exactament les tasques que s’estaven fent. Li van donar tota l’explicació de com s’estaven
coordinant, quins eren els comerços que col·laboraven i que n’hi havia d’altres que no ho
feien. Quina era la tasca que es feia des de Serveis Socials i des de Càritas i quina era la
situació. Ella els hi agraeix moltíssim. Quan es parlaven dels acords, tal vegada ha trigat una
mica més a entregar-la perquè va estar valorant, i va entendre que el que estaven fent era
descafeïnar l’essència del que ells estaven presentant. Ells presenten una moció per a dur a
terme resultats, no només per a reconèixer. Evidentment que reconeixen la tasca de l’àmbit
social, com també de Serveis Socials i de les Entitats i de les persones que voluntàriament hi
treballen i dels comerços que ho fan de forma altruista. Evidentment, ella pensa que ja queda
explícit, però no hi ha cap problema.
Ells valoren que entitats com Càritas o l’Espiga Solidària amb col·laboració amb els Serveis
Socials i dels Comerços del poble ho facin més o menys periòdicament, cadascú amb la seva
voluntat de col·laborar. Però la intenció d’aquesta proposta va una mica més enllà de fer
reconeixements com l’equip de govern planteja. A Caldes hi ha problemes com a la resta de la
societat. No son un oasi dins d’un desert. I la sensació que ella va tenir l’altre dia quan van
tenir la reunió a la Comissió Informativa és que es té la por de manifestar en una moció una
situació que és real. Aquí també hi ha gent remenant els contenidors, aquí també hi ha gent
amb molta necessitat, aquí també es té uns serveis socials que treballen molt bé però que no
arriben a tot arreu i que s’espera que la gent arribi a serveis socials però es pot sortir a mirar
què hi ha més enllà, a aquella gent que no va a serveis socials. Les darreres dades que ha
facilitat serveis socials pel 2012, realment ho demostren, a la memòria que van presentar.
Parlen d’un augment de les demandes d’ajut en aliment com un projecte destacat que es porta
a terme des de Serveis Socials. Per tant, creu que és de calaix que hi hagi més implicació per
part de l’equip de govern de l’Ajuntament. Pensen que seria bo treballar per conscienciar més
els comerços del nostre poble , encara més del que ja ho estan, de la urgència que es té de
cobrir necessitats bàsiques com la de l’alimentació . Pensen que no hi ha d’haver ningú que
passi fam i ara mateix sí que passa. És conegut per moltes monitores de menjador o també deu
haver arribat a Serveis Socials, nens que arriben a l’escola i l’únic àpat seriós i amb
contundència que fan és el del migdia a l’escola perquè no en tenen cap més durant el dia.
Quan es parla que hi ha entitats que hi treballen, en tercera persona no s’ha d’oblidar que no
caldria que aquestes existissin si l’Administració fes la feina que ha de fer. Les Entitats
socials haurien de desaparèixer totes si l’Administració assumís aquestes tasques. Si hi són és
perquè hi ha una manca per part de l’Administració en molts àmbits del sector social.
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Com a representants de l’Administració que són , diu que han de ser responsables i fer tots els
esforços i tots els possibles que tinguin al seu abast per ajudar a millorar la qualitat de vida del
poble i fomentar i apostar per a un millor servei en aquest aspecte. Ella pensa que no té res de
negatiu sinó que és una acció més. Ella pensa que cal promoure la cohesió social i la igualtat
d’oportunitats perquè quan una persona té gana deixa de tenir la mateixa igualtat
d’oportunitats que els demés . El que es demana en aquesta moció, proposta, és que des de
l’àrea de serveis socials del nostre Ajuntament , la col·laboració de les entitats que ja hi estan
treballant i els comerços del nostre poble, aquells que hi estan implicats i aquells que no, es
coordini formalment per tal de donar suport a aquelles famílies que ho necessitin. Demanen
impulsar convenis per a recollir les condicions entre Ajuntament i comerços d’alimentació,
fins i tot mercat setmanal, fins i tot. Per a poder garantir que els articles “last day” que en
català seria “articles frescos” , puguin arribar a les famílies . Ja es sap com funciona en la
resta . La majoria ho retira al distribuïdor i ho porten a través del banc d’aliments. Però és
veritat que molts comerços llencen , per les exigències del mercat, pels hàbits de consum, per
les dates d’ envasat, molt productes frescos, sobretot fruita i verdura que encara poden ser
consumits. I és pitjor que vagin a cercar-los als contenidors per un problema de salubritat.
També insten al govern a què treballi per a trobar una bonificació de les tasques d’aquells
comerços que s’hi acullin. És veritat que els hi han comentat alguna vegada que Càritas no
disposa un espai ideal per a fer-vos, doncs, cal buscar-els-hi un espai perquè és una necessitat
en creixement. Cal que se’ls hi busqui un espai per tal de poder treballar bé . Han sobrat molts
diners del pressupost, doncs que es compri els congeladors que falten o les neveres perquè ells
diuen que no tenen prous congeladors per a tenir el producte d’un dia, perquè això es gestiona
d’un dia per l’altre. Demana que es col·labori . A part de fer convenis una altra manera de
col·laborar és facilitant-los aquesta infraestructura o aquest immobilitzat. Aquesta
col·laboració, tal i com deia abans, per part dels comerços, pot ser de molts tipus. Podria ser
donant aquells productes que estan a punt de caducar i que no es poden posar a la venda, fer
un estand (tal i com diu la moció) a preu de cost o amb preus més assequibles,. D’aquesta
manera s’evita que hi hagi gent que hagi de recórrer a buscar aliments als contenidors i
s’augmenta la implicació i responsabilitat social de tota la societat , de l’Administració i de
les empreses del nostre municipi.
La Regidora Sra. Alsina diu que el que donen els comerços, que seria allò que està a punt de
caducar, ho recullen cada setmana. Respecte a la fruita i verdura dels mercats, diu que no
poden donar una fruita podrida o mig macada.
La Regidora Sra. Lozano diu que no tota la fruita que es llença és podrida. Hi ha moltes
pomes que no es poden posar a la venda perquè no són maques perquè tenen un cop o en els
enciams les fulles comencen a estar pansides . Això es llença i ella ho ha vist. I la gent hi
recórrer. No hi recórrer per buscar ferros per vendre perquè si volguessin subsistir d’això no
serien pobres.
La Regidora Sra. Alsina diu que li agradaria que anés i veiés les caixes de menjar que els hi
donen. I en tenen per uns quants dies.
La Regidora Sra. Lozano diu que ho coneix , no directament de Caldes, però ho coneix.
La Regidora Sra. Alsina diu que respecta a la manca d’espai , allà on estan els hi ha habilitat i
els hi han proporcionat frigorífics i congeladors, i quan han necessitat alguna cosa, si l’han
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demanada, els hi han proporcionat. Si volen poden parlar amb ells. I respecte al tema dels
supermercats, ho troba perfecte. Ella només diu que en el primer punt recalcaria més la feina
que fan les entitats.
El Sr. Alcalde diu que respecte a l’exposició que ha fet la Regidora Sra. Lozano, que estan
d’acord amb la proposta, però volien introduir aquesta esmena. A l’exposició on ha expressat
que Caldes no és un oasi , ells no ho han dit mai que ho fos.
La Regidora Sra. Lozano diu que sí que ho han dit.
El Sr. Alcalde diu que Caldes no és un oasi, que ho diu en un Ple Municipal, sinó que tenen
problemes com tots els pobles. N’hi ha que en tenen més i d’altres que en tenen menys, però
n’hi ha. Però serveis socials funcionen bé encara que sempre es pot funcionar millor. I fan la
seva funció. L’Ajuntament ha d’estar a l’alçada. Podria donar més, i segurament hauran
d’augmentar en ajuts , tan de bo no. A més, hi ha dues entitats municipals que treballen molt i
fan una molt bona feina. Col·laboren amb els serveis socials en infraestructures , d’ajudar a la
gent, etc. Aquestes dues entitats van manifestar que els hi faltava més espai i l’Ajuntament va
fer un esforç i va obrir una sala més . Van manifestar que necessitaven un congelador més , no
10 més, un més. Es va fer un esforç i també es va aconseguir un congelador més. Això
últimament, fa dos o tres mesos.
En quan als menjadors escolars municipals on la Regidora Sra. Lozano ha dit que hi ha gent
desnodrida , que només mengen un àpat al dia. Ell no ho pot afirmar , però sí que pot dir que
es dóna menjar a tothom. Un nen del menjador escolar que no pot pagar, se li dóna dinar
igualment.
La Regidora Sra. Lozano diu que el Sr. Alcalde porta l’argumentació a unes paraules que no
són correctes. Diu que en cap moment ha dit que ell no doni menjar als nens de l’escola.
El Sr. Alcalde diu que la desnutrició escolar que ha explicat fa un moment, a Caldes, no és
així. Hi ha una problemàtica però no és tan greu com la que està dient. Tampoc sap si hi ha
gent que passa gana. A ells, qui demana ajuda a través de Càritas, de Serveis Socials o de
l’Espiga Solidària , inclús de l’Ajuntament, no han negat mai el menjar.
La Regidora Sra. Lozano diu que ella no ha dit tot això.
El Sr. Alcalde insisteix en què estan d’acord amb la proposta.
La Regidora Sra. Lozano diu que ella tot això no ho ha dit. Ha reconegut en tot moment la
tasca de les entitats i que s’està fent feina, però que pensa que se’n pot fer més i aquesta
moció va de cara a fer-ne més.
El Sr. Alcalde diu que la troben bé però que el reconeixement d’aquestes entitats , que és el
que deia la Regidora Sra. Alsina, que fan una tasca molt bona, pensa que se’ls hi hauria de
reconèixer. I creu que és el que diu la Regidora Sra. Lozano a la introducció.
La Regidora Sra. Lozano diu que ho cita a la introducció i al primer punt. Afegeix que no
passa res, que votin l’esmena, que no hi ha cap problema, en això.
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El Sr. Alcalde diu que la proposta que ha fet la Regidora Sra. Lozano està ben feta.
La Regidora Sra. Lozano dóna les gràcies.
La Regidora Sra. Alsina diu que ara, a la setmana, estan repartint a 64 famílies. Ho diu perquè
ho sàpiguen. I es pot fer més.
La Regidora Sra. Lozano diu que les dades són molt preocupants.
Tot seguit intervé el Regidor Sr. Lluís Comalada per part de la PICaldes que diu que ells
votaran a favor de la proposta que presenta Esquerra Republicana perquè consideren que està
ben fonamentada i que alhora els acords que es prenen estan en la línia que exposa la
proposta, la d’impulsar el banc d’aliments que ja existeix. Ells només volien fer dues
matisacions que en cap cas han de posar en dubte el seu vot a favor de la proposta i que fan
referència a què segurament hi hauria necessitat d’ajudar amb personal a la gent de Càritas ,
que tal vegada ara no són suficients i ha de fer una gestió diferent de tots els aliments . I
pregunta si podria ser que tinguessin dificultats de gestió. Podria ser que tinguessin dificultats
d’espai o de disposar de cert material com frigorífics i que cal posar en consideració. I per
últim vol dir que això tirarà endavant si l’equip de govern té interès en fer-ho,
independentment del que ells decideixin aquí o votin, com sempre estan esperant, si aquest
està a favor de la proposta, que es tiri endavant. Aquí hi ha unes línies mestres molt ben
marcades cap allà on s’ha d’anar i s’utilitza unes paraules que es poden entendre en un sentit
ampli. Impulsar, habilitar... Es tracta de veure el camí que es pot fer amb les línies que es van
marcant.
A continuació, per part d’ICV-EUIA-E intervé el Regidor Sr. Victoriano Ramos que diu que
en principi parlarà de la proposta de l’equip de govern sobre la modificació d’aquests textos.
Ell considera que ve ben reflectit en el 4art punt i, la resta és un problema de redacció. No
veu cap problema en què apareguin noms i cognoms altra vegada , però considera que està
recollit. Ell considera que no estaria recollit si no es reconegués la feina que fan, aquesta no és
la situació ni el sentit del document. Ell coincideix amb una cosa molt important que ha dit la
Regidora Sra. Lozano que és que no hi hauria d’haver-hi cap entitat social ni hauria d’haverhi això a sobre de la taula. Són els governs els que han de vetllar per aquestes situacions de les
persones. És molt trist que en el segle que estem es dediquin molts de milions als bancs i hi
hagi problemes d’aquest calibre. I respecte al tema de la fruita dels mercats, evidentment que
hi és, però també es té coneixement perquè es parla amb les persones, i està convençut que
una persona del mercat del dimarts o del diumenge , un comerciant que hagi de llençar alguna
cosa que sap que no pot vendre-ho perquè el públic no pagarà per això, si se li diu que no ho
llenci , estarà en millors condicions que si ho llença. Quan ho llença, ho tira . En canvi, si se li
diu que passarà una família a recollir-ho, no ho barrejarà amb altres productes que estaran en
pitjors condicions. Ell pensa que és una cosa important de col·laboració, per arribar a aquestes
persones, a aquests comerciants, ja sigui a través de les entitats que hi col·laboren o d’alguna
persona de l’Ajuntament que hi vulgui intercedir. Però això només funciona si l’Ajuntament
vol, sinó no funciona, no cal enganyar-se. Dos quilos de tomàquets poden ser dos quilos de
tomàquet amb els que una família fa melmelada o pot donar-los als seus nens durant una
setmana. Però és qüestió de voluntat. Ell està a favor de l’aportació inicial.
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La Regidora Sra. Alsina diu que si les fruites i verdures estan en bon estat sí, però cal pensar
que es reparteixen una vegada a la setmana. Si estan macades no, però si estan en bon estat,
evidentment que sí.
El Regidor Sr. Ramos diu que tothom sap qui està amb millors o pitjors condicions. Hi ha
gent que necessita ajuda i altres no tanta. Ell creu que si aquella persona que ho necessita va el
diumenge o el dimarts i parla amb el comerciant que està venent i sap que vindrà “Manolo” o
“Juanito” , es resolt el problema. A ells els hi és absolutament indiferent tirar-ho al contenidor
que deixar-ho allà. I està clar que aquestes persones, per la seva condició econòmica i social
no tenen mitjans per a comprar-ho. Ell pensa que és un problema de voluntat. Si no es
presenten, no poden fer gaire més. Però almenys que existeixi aquesta voluntat.
A continuació per part del PP intervé la Regidora Sra. Elizabeth Mesa dient que a diferència
de la Regidora d’Esquerra Republicana, ella no té cap perjudici sempre i quan s’hagi presentat
una proposta que sigui bona per al municipi i en aquest cas amb aquesta sensibilitat social.
Ella sempre donarà el seu vot a favor.
Finalment, per part del PSC-PM intervé el Regidor Sr. José Fernández Celada dient que
votarà a favor de la proposta.
El Sr. Alcalde diu que votaran d’incorporar l’esmena del grup de CiU allà on reconeix la tasca
feta per les entitats, concretament en el primer punt, en els acords.
El resultat de la votació d’introducció de l’esmena obté els vots a favor de CiU (5), PP (1) i
PSC-PM (1) i les abstencions de la PICaldes (3), Esquerra Republicana (1) i ICV-EUIA-E (1).
Amb la introducció de l’esmena la proposta és la següent:
ACORDS:
Primer: Reconèixer la meritòria tasca que en el municipi desenvolupen l’entitat “Càritas
Parroquial de Caldes de Malavella” i Entitat d’Interès Municipal “GRUP L’ESPIGA
SOLIDÀRIA”, amb el suport del Banc dels aliments, de l’aportació municipal i del treball de
l’àrea de benestar social. Destacar que amb la seva tasca és possible donar suport a les
famílies del nostre municipi que ho necessiten.
La Regidora Sra. Gemma Alsina demana que es recalqués aquest primer punt degut a la gran
feina que fan aquestes entitats.
Així mateix es reconeix la col·laboració dels establiments del municipi que en aquests
moments ja estan col·laborant amb dites entitats amb aportacions materials, descomptes,
transport, etc...
Segon.- Impulsar des de l’Ajuntament convenis on es recullin les condicions i el mètode de
coordinació entre l’ajuntament, les botigues d’alimentació, els mercats setmanals i els centres
comercials, entitats que actualment ja col·laboren en aquestes tasques, i altres per tal de
garantir que els articles “last day” es donin a l’ajuntament per tal que ho coordini amb les
entitats socials del municipi,
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Tercer.- Sensibilitzar els comerços per què impulsin l’estand o els prestatges per vendre a
preus de cost o simbòlic, els productes frescos a punt de caducar, en comptes de llençar-ho
directament al contenidor.
Quart.- Instar al govern a que contempli en la revisió de les ordenances fiscals municipals
l’estudi de la taxa de residus que els supermercats petits, mitjans i grans estant suportant, amb
l’objectiu d’aplicar una discriminació positiva de la taxa a aquells establiments que s’acullin
al conveni de col·laboració amb l’Ajuntament, perquè efectivament aquests comerços estaran
contribuint a reduir el volum de producte abocat a la brossa, alhora que estaran contribuint a
la construcció d’un territori socialment responsable.
Cinquè.- Reforçar des de l’Ajuntament la informació que es dona a través del teixit d'entitats
socials i personal de serveis socials destinada a les persones que habitualment recullen
menjar dels contenidors dels comerços i del carrer i oferir-los els serveis del Banc d’Aliments
i de les entitats existents a la nostra vila.
Sisè.- Donar a conèixer els acords d’aquesta moció al conjunt de comerços d’alimentació i
supermercats de Caldes de Malavella, a les entitats del tercer sector, associacions veïnals i a
les associacions de comerciants de la vila, amb l’objectiu que estiguin assabentats de la
proposta.
Sotmesa a votació és aprovada per unanimitat.

9.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN.
1.- COMUNICACIONS DE L’ALCALDIA
La Secretària dóna compte de les resolucions de l'Alcaldia, adoptades des de la darrera sessió
ordinària, del núm. 7 al núm. 21 de 2013, tots inclosos, i els regidors en queden assabentats.
2 .- PRECS I PREGUNTES
Per part de la PICaldes intervé:
En primer lloc el Regidor Sr. Joan Colomer , que planteja les preguntes següents:
+ El Regidor Sr. Colomer diu que el primer que té no serà ni un prec ni una pregunta, sinó
una contesta, la que no se li ha deixat acabar d’explicar al Regidor Sr. Celada. Aquest Regidor
preguntava que si fos d’aquí a dos anys què farien. La resposta és el que ja han fet. Ells, l’any
abans de les eleccions , quan la Llar d’infants valia 112€ i es quedaven nens a fora, la seva
proposta no va ser apujar-la. Tal vegada és la seva idea, i li sap molt de greu que sigui així. Si
han de quedar nens fora s’apuja i com que no ho podran pagar... Ell pensa que això és molt
desafortunat el fet de plantejar-ho d’aquesta manera. La seva proposta era ampliar la llar
d’infants. I això estava pressupostat. I encara hi ha una part del pressupost que es podria
executar perquè hi ha 55.000€ que no s’ha fet. La resposta està ne els fets. I els fets era que la
seva planificació no era pujar la llar sinó que era ampliar-la.
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+ També volia comentar que aquesta tarda, fent el vol, ha vist que en el camí que va de Cal
Sant cap a Vidreres, encara hi havia bosses de la butineteja. Unes tres bosses, restes d’una
nevera... Ell ha deduït que devien ser de la butineteja perquè estaven molt ben posades. I la
butineteja va ser el dia 3, per tant, fa tres o quatre setmanes. Encara estan allà i ho diu perquè
ho sàpiguen.
El Regidor Sr. Oliveras diu que va passar per a recollir-les el mateix dia per Cal Sant i allà no
hi havia res.
El Regidor Sr. Colomer diu que de Cal Sant no cap a la Granota sinó pel darrera de Cal Sant
que va cap a Vidreres. Si es passa per allà es veu. En un lloc en què hi havia una nevera que fa
molt temps que hi és. I pregunta si no hi ha la brigada per anar-ho a recollir.
El Regidor Sr. Oliveras diu que poden anar-hi ells, que no costa tant, que no li cauran els
anells.
El Regidor Sr. Colomer pregunta si li està dient d’anar-ho a recollir... I afegeix que a la
butineteja hi ha anat molts anys i aquest any no hi va anar I pregunta què li està dient.
El Regidor Sr. Oliveras diu que si ho ha vist ...
El Regidor Sr. Colomer diu que ja comencen malament, si ho diu és perquè ho ha vist. I per
descomptat que és veritat.
El Regidor Sr. Oliveras insisteix en què no li cauran els anells per a recollir-ho.
El Regidor Sr. Colomer diu que ell hi ha anat molts anys a la butineteja. I no li ha de caure
cap anell. I diu que no li agrada la manera de fer del Regidor Sr. Oliveras. Li està dient que en
un lloc del poble hi ha unes bosses i li diu que vagi a recollir-les ell. I afegeix que espera que
el Sr. Oliveras s’excusi.
El Sr. Alcalde diu que pren nota i li agraeix l’aportació que ha fet.
En segon lloc intervé el Regidor Sr. Jordi Aparicio que diu:
+ Parlant de neteja, i dirigint-se al Regidor Sr. Oliveras, voldria saber si es va pensar en fer
alguna actuació i si es va fer, com va anar, l’actuació de neteja de la Fira de St. Antoni.
+ Diu que el repartiment del BIM comença a ser preocupant . Aquest mes ha arribat entorn
del 20-21 del mes en curs. Comença a ser preocupant el tema del repartiment del BIM.
+ Les cartelleres que hi ha tant al nucli com als veïnats fan pena, hi ha BIM’s endarrerits a
vegades de 4 i 5 mesos endarrerits. I pregunta què es pensa fer en aquest sentit.
+ El President Tarradellas deia que en política es pot fer tot menys el ridícul i ell creu que les
cartelleres que van posar a l’inici i al final del poble quan hi ha una fira, és fer el ridícul. Fan
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el ridícul, no conviden a la gent a venir , no fa maco, fa lleig i fa el ridícul. Diu que aquest
últim era un prec.
La Regidora Sra. Rossell diu que el BIM en alguna ocasió es retarda. Ella s’hi baralla molt i
té un problema. Es mira que sempre estiguin a l’hora , però aquesta gent no acaben de
complir. I això caldrà mirar-ho.
Continua explicant que les cartelleres estan en marxa. Els Serveis Tècnics han fet un informe
de totes les cartelleres d’anuncis del municipi que cal pintar-les i endreçar-les. Cal treure tota
la informació antiga, pintar-les i a partir d’aquí posar la informació actual, la del BIM o dels
baners de les activitats que hi hagi.
Aclareix que els cartells del vi i del formatge no els posen ells. Els posen les persones que fan
aquest mercat del vi i del formatge que fan la seva propaganda com a addicional, però no ho
posa l’Ajuntament.
La Regidora Sra. Rossell voldria fer referència a la taxa turística de la qual van parlar al Ple
anterior. L’impost sobre les estades en establiments turístics que es va aprovar al mes de
novembre, que grava l’estada de les persones físiques en els diferents tipus d’establiments,
significarien per als hotels de 4 estrelles , tal i com va comentar el Regidor Sr. Aparicio, el
0.90 i per la resta d’establiments el 0.45. Amb un màxim de 7 estades Aquestes liquidacions
les faran els establiments cada trimestre , tal i com es fan les declaracions tributàries. I als
ajuntaments repercutirà l’any següent. La idea és que es distribuirà el 30% d’aquests fons però
amb un topall de 6.000€, això vol dir que no es cobrarà més d’aquesta quantitat a l’any.
I també explica que la neteja estava prevista darrera de la fira. Tal vegada va haver-hi algun
despiste però segur que estava prevista pels Serveis Tècnics.
El Regidor Sr. Aparicio diu que la pregunta anava dirigida al Regidor Sr. Oliveras perquè
dues hores després de passar els cavalls hi havia tota la merda que feia que la gent hagués
d’anar saltant. Si s’havia previst, va passar tard.
El Regidor Sr. Oliveras diu que estava prevista i es va passar.
En tercer lloc intervé el Regidor Lluís Comalada , que :
+ Fa un suggeriment respecte al control de l’aparcament a la vorera de la cra. de Llagostera
perquè està limitant la mobilitat de les persones de manera molt bèstia, sobretot des del bar
que hi ha a la dreta pujant, cap amunt. Hi ha cotxes posats. Dos, tres, depèn.
+ Un altre suggeriment en relació al pavelló. Pensa que ja seria hora que prenguessin una
decisió en relació a fer el manteniment del parquet condicionant-lo a l’arranjament de la
coberta. En aquests moments ja tenen informació suficient per a prendre la decisió més
oportuna i li sembla que no caldria esperar més. Segur que la decisió que prendran serà
l’encertada , amb això no hi ha d’haver problema.
+ Hi ha una altra cosa que no sap com interpretar-ho. En un Decret de l’Alcaldia es parla
d’una partida que es proposa augmentar , amb una aportació de 9.000€, aportació per a la
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gestió de la piscina . Hi ha partides que es proposen minorar subvencions a entitats esportives
es perden 5.000€ i reparació i manteniment de la piscina municipal es perden 4.000€. És a
dir, que les subvencions del 2013 ja no serien, tal i com es va proposar, els 52.000€ , sinó que
tindrien 5.000€ menys.
+ Per altra banda s’aproven els preus públics de la piscina municipal per a la temporada 2013
i a l’ordenança fiscal del 2013 apareixen preus diferents i més barats. No ha calculat el tant
per cent de diferència que hi ha entre tots dos, però són diferents. Voldria saber el perquè això
és així i quin valor té aprovar les ordenances fiscals si sembla que després es puguin
modificar a través d’una Junta de Govern.
El Regidor Sr. Oliveras diu que en quan al tema del parquet la licitació està en marxa, ho
tenen els serveis jurídics. . En quan a la coberta, ja han explicat en el Ple vàries vegades les
deficiències constructives i de forma que té. S’han fet dos pressupostos, el que es faria amb
teula alacantina que manté el tipus de teulat i que puja 140.000€ . També s’ha fet un estudi
d’estructures per si podria aguantar més o menys pes. Una altra proposta seria canviar-ho per
xapa Peralada i seria quasi la meitat. I ara té una altra proposta que és fer una reparació. En
aquests moment seria tal i com està Respecte al Pavelló, ells pensen que quan s’acabi la
temporada esportiva , que seria a finals de juny, seria començar a treballar amb el parquet.
Respecte al teulat, ha de mirar d’aconseguir aquests 140.000€ , sinó es faria una actuació de
mínims que està molt bé. Afegeix que la teula ha tingut goteres des de l’any 2007. Això ha fet
malbé el parquet , no s’ha fet cap manteniment de parquet i ara s’ho troben en herència.
Aquesta és la veritat i no la poden canviar. Li sap molt de greu però ha sigut així. Hi ha uns
efectes constructius i tothom ha rebut. I ara caldrà reparar-ho.
En referència a les subvencions esportives, seran les mateixes, més de 47.000€. I hi ha la
licitació de la piscina , la partida de 5.000€ era el clor, si és el que ha llegit.
El Regidor Sr. Comalada diu que troba de molt mal gust que es rebaixen les subvencions a les
entitats esportives.
El Regidor Sr. Oliveras diu que no es rebaixen, que són les mateixes. En el moment de fer la
licitació de la piscina es van agafar 5.000€ del clor , quan aquest havia d’anar a la partida de
manteniment de la piscina.
El Regidor Sr. Comalada pregunta si es deixaran 52.000€
El Regidor Sr. Oliveras diu que pel que fa referència a subvencions per a entitats esportives
són igual que l’any passat, 47.850€.
El Regidor Sr. Comalada pregunta si no es paga al Consell Comarcal.
El Regidor Sr. Oliveras diu que tot queda igual, que sí que es paga.
El Regidor Sr. Comalada diu que no ho entén.
La Sra. Secretària explica que a la partida de subvencions a entitats esportives hi havia una
consignació de 5.000€ que estava previst com a subvenció per a l’exteriorització de la gestió
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de la piscina. Es crea una partida dintre el nivell de vinculació per aportació a la gestió de la
piscina de 9.000 €, 5.000 procedents de la partida de subvencions a entitats esportives i 4.000
€ de la partida de manteniment i reparació de la piscina municipal, en concepte de clor,
despesa que assumirà l’empresa gestora.
El Regidor Sr. Lluís Comalada diu que l’únic que ha canviat és que després, en un Decret de
l’Alcaldia parla de les subvencions a entitats esportives que es minoren en 5.000€. Si això és
veritat i es pot fer, en contra del que es va aprovar aquí, cal restar-hi 5.000€.
El Regidor Sr. Lluís Comalada diu que la PIC no està d’acord amb el plantejament que s’està
fent.
El Sr Alcalde li diu al Regidor Sr. Comalada que aquí no tenen els papers ben fets, ho
estudiaran i li contestaran per escrit.
El Regidor Sr. Comalada dóna les gràcies.
El Regidor Sr. Comalada recorda que ha preguntat sobre els preus de la piscina municipal.
El Regidor Sr. Oliveras comença dient que el tècnic d’esports va fer un estudi de viabilitat. I
recorda que una cosa són taxes i les altres preus públics i es van aprovar per Junta de Govern.
El Regidor Sr. Comalada diu que l’ordenança fiscal del 2013 , en el seu annex 4
La Sra. Secretària aclareix que reflecteix els preus en vigor en aquest moment , durant
l’exercici del 2012. I afegeix que la modificació s’està tramitant en aquest moment, està en
informació pública i s’hi poden representar al·legacions i reclamacions.
El Regidor Sr. Comalada diu que d’això no se n’ha donat compte en el Ple.
La Sra. Secretària diu que ho aprova la Junta de Govern que té aquestes atribucions. I
repeteix que de moment estan a informació pública. I afegeix que el dia que siguin definitius
els buidaran a les ordenances fiscals del 2013.
El Regidor Sr. Comalada es dirigeix al Sr. Alcalde i li diu que necessita les actes de les Juntes
de Govern , cada vegada que s’aprovin, les de la setmana passada que s’aprovaran el dimecres
de la setmana següent . Afegeix que com que hi ha una reunió setmana de Junta de Govern i
el primer punt del dia seria l’aprovació de l’acta anterior, és importantíssim que els hi
subministrin aquestes actes. Sinó, al cap de tres mesos, de dos mesos o de no sap quant, se
n’assabenten i ho han d’estar perseguint al butlletí.
El Sr. Alcalde diu que no sempre el primer punt és l’aprovació de l’acta anterior.
El Regidor Sr. Comalada respon que això és el que diuen els manuals, però ja saben que no és
així.
El Sr. Alcalde afegeix que si ho llegeix veurà que a vegades se n’aproven tres o quatre.
53

El Regidor Sr. Comalada diu que aquest és el mal. Li diu que vol l’aprovació de l’acta de la
sessió anterior al següent divendres i ells tindrien totes les actes de les juntes de govern.
El Sr. Alcalde diu que ho estudiaran.
El Regidor Sr. Comalada diu que no és estudiar-ho, caldria fer-ho si es parla tant de
transparència.
El Sr. Alcalde diu que miraran si ho poden fer.
El Regidor Sr. Comalada diu que seria interessant tenir-ho en compte.
El Sr Alcalde diu que recull la seva proposta.
El Regidor Sr. Comalada pregunta quines són les mesures que es prendran a la cra. de
Llagostera.
El Sr. Alcalde explica que aquesta preocupació ha vingut de la proposta d’urbanitzar la cra. de
Llagostera i s’han adonat, i així s’ha encarregat al Serveis Tècnics, si aquella vorera és ben bé
de l’Ajuntament o només n’hi ha un tros. S’han demanat escriptures i també al Registre de la
Propietat. Hi ha sospites que no és ben bé de l’Ajuntament. Això és el que passa davant del
DIA i davant de Can Genís.
La Sra. Secretària aclareix que li sembla que el Regidor Sr. Comalada ha preguntat pel tram
de dalt de tot.
El Sr. Alcalde diu que si es veu el Bar hi ha unes pilones que bàsicament és pel que ha
explicat. Però no li han contestat malgrat que ell ha fet mirar si la vorera és totalment de
l’Ajuntament o no. Si no fos així, en tot cas, pot acoblar-s’hi les pilones.
El Sr. Comalada diu que és vergonyós que persones amb dificultats de mobilitat no puguin
passar per aquell tros de vorera perquè a l’altra banda no n’hi ha. És vergonyós.
El Sr. Alcalde diu que ho tenen en compte.
El Regidor Sr. Comalada diu, en relació a la coberta del pavelló, ells no estan d’acord que
primer es faci l’obra i després s’arregli el teulat, ja ho diu per endavant.
El Regidor Sr. Oliveras diu que el normal seria fer primer el teulat i després el parquet.
Per part d’ICV-EUIA-E intervé el Regidor Sr. Victoriano Ramos,
+ Ell coincideix amb el que ja s’ha apuntat sobre el cartell de la fira que ja s’ha celebrat.
Malgrat que siguin ells els que ho organitzin, deixa molt que desitjar que a les dues zones del
poble apareguin uns cartells realment lletjos. Com que ho fan ells, una altra vegada cal exigirlos-hi que ho facin millor. Ell pensa que el cartell es pot millorar. Aquest cartell es pot esperar
que arribi St. Joan i cremar-lo.
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La Regidora Sra. Rossell diu que es pot demanar. Està d’acord.
+ Continua dient que a ell li hagués agradat que a l’igual que s’ha donat coneixement de la
liquidació del Pressupost i altres coses, la Regidora dels Serveis Socials hagués donat compte
de l’informe que els hi han passat les Assistents Socials de tot el que va passar l’any passat.
Perquè d’alguna manera, aquells que intenten defensar i es manifesten sobre les necessitats
que té la població, ve molt ben reflectida aquí la situació social que es té a Caldes. I quan es
demana que s’aporti més diners a una partida que a una altra, no és perquè vulguin rebentar
altres coses, sinó perquè primer són les persones i després la resta.
A l’informe que els hi van donar l’any passat que recollia el succeït el 2010-2011, parlava de
12 desnonaments al 2010 i 10/11 al 2011. Durant aquest any n’hi ha hagut 7 . Si tot ho sumen
, són gairebé 30 . Ell vol dir que si 30 famílies perden la seva casa, és un drama. Una família
ja ho és, però 30 són 30 drames diferents. I això el porta a preguntar de cara a què al proper
Ple puguin tenir la resposta, sobre les plusvàlues d’aquestes cases, perquè quan els bancs
agafen la casa, la plusvàlua la paga el pobre desgraciat que ha perdut la casa. Ell voldria saber
les plusvàlues qui les paga i si es cobren. Perquè després també venen els IBI’S del banc
perquè quan el banc es queda amb la casa ha de pagar els IBI’S. I tal vegada hi ha una
quantitat important de bancs que no els paguen i resulta que estem obligant als pobres
desgraciats que no tenen un duro a pagar les plusvàlues.
Són dues preguntes que fa al Sr. Alcalde . La primera seria el deute que tenen els bancs amb
l’Ajuntament respecte l’IBI. I la segona seria qui paga les plusvàlues. I si es cobren o no. I
afegeix que el banc els obliga a fer-ho.
La Sra. Secretària demana si es reflecteixen els immobles que són.
El Regidor Sr. Ramos diu que no, que és un comentari. A l’informe que fa l’assistent social
diu que va haver-hi 7 desnonaments l’any passat, que coneguin i que van passar per
l’Assistent Social. Segurament n’hi haurà més. Si s’acosten a les portes del Jutjat el dia 1 li
sembla que n’hi ha un altre. Hi ha una subhasta amb la qual es vol dir que el banc s’apropiarà
d’una vivenda a preu com els subhasters. Aquesta situació és bo conèixer-la perquè sí que és
bo demanar als bancs que ens paguin els IBI’S.
La Sra. Secretària ho pregunta per tal de buscar la informació.
El Regidor Sr. Ramos diu que aquí parla de números. Ell pot reflectir una mica la situació
aquesta, però si la Regidora prepara un informe , no té cap problema en què ho diguin.
També diu que hi ha 11 famílies de discapacitats que necessiten una tercera persona. Tenim
un analfabet. Hi ha 10 casos d’absentisme escolar. Hi ha 60 aturats sense subsidi. Gent amb
ingressos insuficients n’hi ha 226 casos. Famílies sense ingressos, 30. I tot és una sèrie de
situacions que reflecteixen la realitat i justifica que alguns, quan parlen, demanin que es
dediqui més diners al tema escolar , social i altres problemes que estan passant.
El Regidor Sr. Ramos diu que ho deixa a les mans de la Sra. Regidora de Benestar Social.
Seria bo fer un informe que es donés compte de la situació social i que servís pels propers
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anys . Així es veurà si ha millorat la situació o no. Hi ha 593 aturats a Caldes durant el febrer.
I pregunta com s’alimenten. Comenta que a vegades critiquem a la persona que roba però a
vegades és necessari, han de subsistir i mantenir una família. No és aconsellable però han de
subsistir. Torna a convidar a la Regidora que ho faci el proper Ple . Creu que és important que
hi hagi solidaritat a Caldes, però també per part de l’Ajuntament i de les Institucions. Això no
ho poden pagar els veïns, cal que hi hagi l’ajuda dels govern a través del municipi que pugui
donar les ajudes necessàries.
Tal i com deia abans a la moció presentada per Esquerra Republicana, ell està en contra de
totes les entitats socials perquè pensa que ho ha de pagar l’Estat que és qui ho ha generat.
La Regidora Sra. Alsina diu que li va passar la memòria del 2012 i si l’ha llegida veurà que
estan treballant en conjunt molts de temes com serien els nens, la gent amb problemes. S’hi
està treballant amb la tècnica de joventut, amb Promoció econòmica . Es reuneixen i milloren
el que poden millorar d’un any en un altre. I afegeix que ja sap que poden millorar en moltes
coses. Acaba dient que tan de bo poguessin ajudar a tothom!
El Regidor Sr. Ramos diu que el problema d’ajudar a una família no és ajudar al pare o a la
mare que ho necessiten, normalment donarà una bona educació per regla general als seus fills.
El problema és que els nens naixeran com a marcats. Després els nens no seran una família
normal. Si creixen en un ambient degradat, evidentment no tindran l’educació apropiada i
quan es parla de la Llar, de les beques... es parla amb coneixement de causa. Alguns no
esperen a què arribi aquest informe. Ara és palpable i es pot demostrar, altres vegades reben
informació que no poden transmetre perquè només es coneix de manera verbal i no pot donarse d’altra manera. Per això li demana que prenguin la determinació de fer una informe
La Regidora Sra. Alsina diu que per això tenen els tècnics, educador social i està treballant
amb els nens, amb les escoles . A l’informe que va passar figura que periòdicament fan les
seves reunions i tracten cada cas on hi ha un problema.
El Regidor Sr. Ramos diu que ell vol que sigui de coneixement públic.
El Sr. Alcalde diu que això no es pot difondre.
El Regidor Sr. Ramos diu que cada un té el seu criteri i si no coneix un problema no pot
resoldre’l.
El Sr. Alcalde diu que ha demanat una informació i miraran de proporcionar-li. Afegeix que
l’estadística és aquesta , que l’han feta els serveis tècnics i se li ha proporcionat. I li deixa
constància que fan tot el que poden.
El Regidor Sr. Ramos afegeix que subhastes, a Caldes, bé, diu que a Caldes no perquè no
tenen jutjat, sinó que és de Pau. Hi ha subhastes a Sta. Coloma i s’han subhastat vàries cases i
pisos.
El Sr. Alcalde pregunta si són primeres vivendes.
El Regidor Sr. Ramos respon que sí.
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El Sr. Alcalde contesta que no.
El Regidor Sr. Ramos diu que de les que parla ell sí, ell no li parla de segones vivendes
perquè té molt clar qui ho necessita per a viure i qui no. Això ho té molt clar. Diu que també
el poden enganyar, però en principi no perquè no constaten. I ell pregunta que quan arribi el
“llançament” que s’anomena judicialment, com actuarà l’equip de govern. Quan vingui el
jutge i els tiri al carrer , li agradaria saber com actuarà.
El Sr. Alcalde repeteix que li donaran el que els hi ha demanat, les plusvàlues i l’IBI si ho
saben. Ho buscaran i li faran arribar.
El Regidor Sr. Ramos diu que poden donar la resposta en el proper Ple.
Per part d’ESQUERRA-AM intervé la Regidora Isabel Lozano dient que té vàries
preguntes i alguns suggeriments.
+ La primera seria que han retirat les màquines de la N-II , ha vingut una gòndola i se les ha
emportat. El dia 11 els hi va explicar que estava en marxa i començava a rutllar i va fer tot un
desplegat de papers amb terminis molt marcat. La primera pregunta és el perquè han retirat les
màquines i si en portaran de diferents i més grosses o s’han acabat aquests terminis. I afegeix
que com que estan acostumats a què desapareixen les màquines i després no tornen...i no
compleixen terminis, voldria saber si l’han informat d’alguna cosa.
+ La segona seria un tema de trànsit o una proposta que volen fer. En el carrer Pla de l’Estany
de la ur. Aigües Bones, ha augmentat mot el trànsit, i afegeix que el Regidor Sr. Ramos ho
sabrà, degut al fet que han canviat el sentit d’alguns carrers. I per aquest carrer s’ha
incrementat molt el trànsit. En aquest carrer desemboquen, per la dreta, diferents carrers, tots
ells amb un stop d’accés al carrer principal (el que és més ample que els altres). En canvi, n’hi
ha un, que és l’Alt Urgell, que no té cap indicació, i si bé els cotxes surten de la dreta, si es ve
amb embranzida pensant que tots els altres tenen stop, provoca una sèrie de conflictes. Ella
volia fer-ho palès i fer un suggeriment posant una ratlla, una senyal o alguna cosa per evitar
conflictes.
L’altre problema d’aquest estil és el c. Ripollès, quan dóna amb la cra. de Llagostera. Allà hi
ha un mirall però tot i el mirall continua havent-hi algun accident. El mirall moltes vegades
està entelat i tot i ésser-hi, no hi ha prou visibilitat. A ella li agradaria fer un suggeriment. A
mà esquerra, quan t’incorpores hi ha uns contenidors i per aparcar un cotxe. Seria bo pintar
quatre ratlles allà perquè no s’hi pugui aparcar. És només l’espai d’un cotxe i creu que es
podria evitar algun accident.
+ En tercer lloc voldria parlar de la memòria dels serveis socials que els hi van donar l’altre
dia. Ella l’ha estat mirant, ha fet comparatives amb anys anteriors . Diu que és una mica
feixuc perquè no hi ha les comparatives fetes . Ells sí que s’han entretingut a fer números:
puja, baixa, hi ha més problemes o menys...Però a la memòria això no queda reflectit. Només
de començar diu que han disminuït en el 23.6% el número de casos nous. En canvi els antics
han augmentat en el 10%. Aquesta és una dada però es pot interpretar de moltes maneres. A la
memòria expliquen com treballen i es defineixen alguns projectes on estan col·laborant i que
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porten a terme , però hi troben a faltar una valoració final d’aquests projectes. Per exemple ,
li agradaria que li comentessin com van els projectes horitzó i el projecte Singular. Hi
col·laboren però no diuen com estan evolucionant.
La Regidora Sra. Alsina diu que això acabarà al juny.
La Regidora Sra. Lozano diu que és igual, però que quan es fa una memòria la part de
valoració de conclusions és molt important. I afegeix que la valoració i conclusions falten a
nivell global. Es parla d’un atur del 12.20% , però no es reflexa si ha augmentat o disminuït .
Cal anar a buscar dades anteriors en els informes tan complexes que passaven abans. Aquest
any ho han tingut redactat, altres anys no.
La Regidora Sra. Alsina diu que ho han fet diferent perquè el seguiment van dir que no
l’entenien bé.
La Regidora Sra. Lozano diu que és fantàstic perquè com a mínim té redactat. La primera
pregunta que fa és com van aquests projectes, l’horitzó i el singular. Si es tiren endavant i com
es valoren des de l’Ajuntament.
La segona pregunta és si es podria dir si hi ha hagut un augment o una disminució d’atur.
Ella creu que d’aquest document s’hauria d’extreure quina és la situació social del municipi.
La situació de pobresa o de riquesa del municipi. I tal i com està redactat, no sap si la Sra.
Regidora pot fer una valoració del document. Ella té alguna interpretació però s’hi ha vist
incapaç d’acabar fent una conclusió final de com està. I com que això és una base molt
important per tal de redactar els pressupostos de l’any següent, i seguir una sèrie de polítiques
o altres, tot i que hi siguin els tècnics que hi treballin. Ella no dubta en què els tècnics treballin
molt bé. Ella parla de temes polítics. De cara a fer les polítiques socials creu que és important
fer una bona memòria o una memòria que doni una valoració i unes conclusions. Per tant, li
agradaria saber què poden fer per a millorar-ho si han detectat què no els hi va bé.
Ells també han detectat que Serveis Socials té un col·lapse que no permet el treball de carrer. I
pregunta si és una política que segueix el fet de no fer treball de carrer. Ella creu que hi ha uns
bons tècnics a qui agradaria fer treball de carrer. I a ella li dóna la sensació per les dades que
hi ha que no en poden fer. Reben les visites de les persones que vénen a sol·licitar, però ells
no poden sortir. Un exemple seria anar a la Pineda on hi ha un grup de gent que es va
ajuntant, que fa brutícia la qual han denunciat moltes vegades . Sortir, asseure’s, xerrar...
Preguntar pels seus problemes, què fan allà. Ella no és ningú per posar en judici la seva feina.
És una opinió però no sap si és realment o exactament així.
En global seria la conclusió que la Sra. Regidora extreu d’aquesta memòria i quina és la seva
interpretació. Ella en té dues. Una seria que han augmentat les problemàtiques , s’estan
saturant els serveis i no permet l’entrada de noves situacions de dependència o necessitat, i la
conseqüència seria que no es permet sortir al carrer ni fer més visites domiciliàries i arreglar
altres problemes que no venen a casa. O la segona interpretació seria que els que estaven
malament estan molt pitjor i els altres estan bé. El suggeriment és que hi hagi una valoració
final de la situació social a Caldes, més que les dades numèriques. Ho fa en positiu.
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La Regidora Sra. Alsina diu que el tema dels projectes els explicarà la Regidora Sra. Frigolé i
ella respondrà la part de la memòria. Diu que ells treballen sobre els usuaris que van a Serveis
Socials i depenen de les necessitats que tinguin, se’ls ajuda. Respecte al tema de treball de
carrer, ja va comentar que treballen una tarda a la setmana i es dediquen a fer domicilis , a
mirar la gent que podrà anar a la residència i a algun cas en concret. A la Pineda hi van els de
Joventut. I les tardes que ara treballaran els Serveis Socials es dedicaran més a fer domicilis.
Si hi ha casos puntuals , és la Policia la que hi intervé i després ho comunica als Serveis
Socials. Però si els tècnics de Serveis Socials han d’anar a un domicili, no tenen cap problema
i hi van, sempre i quan l’usuari vulgui que entri. Aclareix que és molt difícil deixar entrar una
persona a casa. Han volgut anar a domicilis i no els han deixat entrar.
La Regidora Sra. Lozano diu que ja s’ho creu, això. Ella parla més de la valoració que hi ha a
Serveis Socials i de la valoració global del poble.
La Regidora Sra. Alsina diu que ara hi havia un problema de telèfon que sempre estava
col·lapsat perquè amb la Llei de la dependència i els PIRMIS han de lluitar molt perquè
puguin cobrar i fer gestions. Per demanar hora hi havia problemes. Ara es posarà un centraleta
que tindrà dues línies de telèfon. I aclareix que han intentat anar a molts domicilis i els hi
costa molt de deixar entrar a un tècnic o a un educador social a casa i per això a vegades hi
han anat amb la Policia.
La Regidora Sra. Lozano pregunta quina és la valoració global en què es basen els
pressupostos del 2013. Es deu haver fet a partir d’una informació que pensa que no només és
aquesta. Ella diu que quan es fan uns pressupostos i unes polítiques que es volen aplicar es fan
en base a unes conclusions de la situació local.
La Regidora Sra. Alsina diu que la valoració és que cada any es millora. Hi ha usuaris de fa
molts anys enrera. S’intenta ajudar-los i reconstruir la seva situació . I l’equip de govern, a
l’hora de fer pressupostos mira quines són les necessitats que hi ha. Es van trobar amb el tema
del SIAT que van haver d’augmentar la partida, i li diu a la Regidora Sra. Lozano que ja ho va
veure en els pressupostos. En aquest apartat hi ha molta demanda, encara que ha costat molt
que vagin als Serveis Socials. I a mesura que la gent en parla, s’ha augmentat molt i això fa
que a l’hora de fer els pressupostos es valori una mica la demanda que hi ha.
La Regidora Sra. Lozano diu que suggereix a la Regidora Sra. Alsina que li facin un apartat
de valoració de conclusions perquè li anirà molt millor. Fins i tot que li facin una
comparativa. O es pot entretenir a fer-la tal i com han fet ells, i veurà que no van a a millor.
La Regidora Sra. Alsina diu que la situació cada vegada és pitjor. I afegeix que hi ha moltes
famílies que han millorat molt. Però cada vegada hi ha més demanda.
La Regidora Sra. Frigolé diu que la valoració que pugui fer el tècnic de Serveis Socials del
projecte Horitzó i del Pla singular ho deixarà per ell , però ella explicarà com estan funcionant
aquests dos projectes . El Pla Singular és el segon any que s’està duent a terme . Des de
l’Institut es va fer un conveni amb l’Ajuntament i amb vàries empreses de Caldes per intentar
ajudar als nens que no podien assolir un nivell curricular , per ajudar-los a treure l’ESO. És el
segon any que està en funcionament . L’Ajuntament està col·laborant, té un nen a la brigada
treballant i una nena a la Llar d’Infants durant aquest any. I l’any passat tenia el mateix, el
59

nen va marxar de Caldes al mes de desembre, això suposa que va deixar el projecte perquè va
fer una canvi de residència. El Tesar, Vichy Català , una perruqueria i les Germanes
Hospitalàries també col·laboren en aquest projecte. La valoració que en fan des de l’Institut ,
en les diferents xerrades i trobades que fan , pensen que és un projecte que està donant bon
resultat. Aquests nens es senten valorats i els hi aporta una manera de tirar endavant . Val a
dir que aquest projecte el porten a terme durant el matí i a les tardes fan les assignatures
obligatòries. I fins aquí pensen que funciona. S’estan complint els objectius marcats en el
projecte.
En quan al projecte Horitzó l’han engegat aquest any. És diferent. Anava destinat a què els
nens expulsats de l’Institut , que quan acumulaven una sèrie de faltes o incidències eren
expulsats durant 15 dies, es trobaven que enlloc d’estar a casa fent el treballat que els hi
encomanaven des de l’institut estaven voltant carrers o causant més problemes. Han intentat
engegar un projecte per a donar-los una alternativa a estar al carrer si és que no volen o no
poden estar a casa que és acollir-los en diferents llocs de l’Ajuntament : joventut, biblioteca o
turisme. Així, quan compleixin l’expulsió ho facin en algun lloc controlats per algun tècnic o
persona de l’Ajuntament. Val a dir que hi ha moltes famílies que quan se’ls hi ha demanat
l’autorització per a fer-ho s’hi han negat. D’altres han col·laborat. La valoració es farà a finals
de curs. Hi ha alguns nens que han funcionat i d’altres no. A final de curs es valorarà si es
continuarà tirant endavant, però es fa una reunió cada mes o cada dos mesos amb l’institut ,
amb serveis socials i amb d’altres tècnics que estan col·laborant en aquest projecte. Repeteix
que a finals de curs faran una valoració de com ha funcionat.
La Regidora Sra. Lozano pregunta que quan diu que hi ha nens que han funcionat i d’altres
que no, si a ells els hi repercuteix positivament o negativament. O que es treu el problema del
carrer.
La Regidora Sra. Frigolé diu que hi ha nens que han funcionat perquè si se’ls hi ha dit que han
d’anar a joventut a fer unes tasques , les han fet. D’altres, a les 12 del matí han agafat i han dit
que no volien fer res més i marxen cap a casa. En aquest moment es truca a l’institut i se li diu
que aquest nen no vol continuar amb el servei i ja sap que si no fa les tasques que se li
encomanen l’expulsió és al carrer. Si diu que no han funcionat és perquè l’alumne no s’ha
implicat amb el servei que se li ha ofert.
La Regidora Sra. Lozano diu que li falta alguna pregunta per contestar com la de la N-II.
El Sr. Alcalde diu que li van comunicar ahir que havien desaparegut les màquines. Ell està tan
preocupat com ells.
La Regidora Sra. Lozano diu que ella fa el punt d’humor però és preocupant.
El Sr. Alcalde diu que sí i que afecta a tots. I diu que ha fet unes gestions per saber el què
havia passat. No té cap comunicat oficial, però li han dit, encara que no sap si és cert, és que
l’empresa subcontractada ha marxat. Quan li han dit hi ha fet anar a la Policia Municipal a
veure si era cert. La Policia li ha confirmat que quedava una màquina excavadora que no era
d’aquesta empresa . Més avall hi havia una altra empresa que estava posant el pont sobre les
vies a la casella de la salt. Ell està preocupat, suposa que serà una empresa en concret i segur
que repercutirà. Però espera que les obres continuïn, encara que no ho pot assegurar.
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La Regidora Sra. Lozano diu que serà l’hora de continuar fent talls de carretera, sobretot al
nivell de Bàscara, que no desisteixen on fins i tot han tret el pessebre vivent al carrer. Diu que
tal vegada s’hauran de plantejar continuar amb aquestes accions.
El Sr. Alcalde diu que tots van participar en actes on van manifestar el desacord perquè es
volia que es comencés. Ha passat això però no és culpa ni de la Regidora Sra. Lozano ni d’ell.
Això és el que ha passat i el que sap.
La Regidora Sra. Lozano diu que vol dir una última cosa respecte a la modificació de crèdit
de la que parlava el Regidor Sr. Comalada i que s’ha compromès a contestar per escrit, també
els hi agradaria que ho contestessin a tots.
Per part del PP la Regidora Sra. Elizabeth Mesa no té res a dir.
Per part del PSC-PM el Regidor Sr. José Fernández Celada tampoc té res a dir.
I no havent-hi més assumptes de què tractar s’aixeca la sessió essent dos quarts i mig de
dotze de la nit i d’ella s’estén la present acta, el contingut de la qual jo, la Secretària, en
dono fe.
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