AJUNTAMENT DE CALDES DE MALAVELLA
ACTA NÚM. 4/2013
SESSIÓ ORDINÀRIA DE L'AJUNTAMENT PLE
DIA: 27 DE MAIG DE 2013

A Caldes de Malavella, el vint-i-set de maig de dos mil tretze, sota la Presidència de
l’Alcalde, Sr. 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, Anna Ma. Sàbat i Mir, Lluís
Comalada i Guinó, Victoriano Ramos i Alfonso, Isabel Lozano Ruíz, Elizabeth Mesa Vega i
José Fernández Celada. Actua com a Secretària la de la Corporació Sra. Maria Casadevall i
Viñas.
Comprovat que el número d'assistents constitueix el quòrum establert per l'article 46.2 c)
de la Llei 7/1985, Reguladora de les bases del règim local, l'Alcalde declara oberta la sessió
a les vuit del vespre, i posa en consideració dels assistents els dos punts de l'ordre del dia.
PRIMER. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACTA ANTERIOR.
Amb la rectificació del penúltim paràgraf de l’acta on diu “la Regidora Sra. Elizabeth
Lozano no té res a dir” ha de dir “la Regidora Sra. Elizabeth Mesa no té res a dir”, per
unanimitat és aprovat l'esborrany de l'acta núm. 3/2013, corresponent a la sessió del dia 25
de març.
SEGON. EN RELACIÓ A LA PROPOSTA DE DESAFECTACIÓ HABITATGES
DELS MESTRES.
La Secretària llegeix el Dictamen de la Comissió Informativa.
En data 6 d’octubre de 2012 es va sol·licitar al Departament d’Ensenyament l’autorització
prèvia per a la desafectació dels habitatges de mestres de titularitat municipal anomenats B (
1r, 1ª) i baixos C, als quals es refereix l’informe de l’Arquitecta Assessora Municipal de
data 2 d’octubre de 2012 que integra l’expedient i en relació als quals es complia la
circumstància de l’article 5.1 g) del Decret 212/1994, de 26 de juliol, sense que concorri cap
de les causes que segons l’apartat 2 del mateix article impedirien adoptar l’acord de
desafectació.
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En data 11 de març de 2013 es notifica l’autorització a l’Ajuntament de Caldes de
Malavella per a la desafectació dels habitatges ubicats al C/ Vall-llobera referits com a B (
1r, 1ª) i baixos C.
Vist l’expedient tramitat es proposa al Ple l'adopció del següent,
ACORD
PRIMER. Aprovar inicialment la desafectació de l’ús dels habitatges dels mestres situats
al C/ Vall-llobera referits com a B ( 1r, 1ª) i baixos C.
SEGON. Sotmetre l'expedient i acord a informació pública pel termini de quinze dies, amb
inserció en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i tauler d'anuncis de l'Ajuntament,
perquè els interessats puguin formular les reclamacions que estimin pertinents.
No obstant això l'exposat, la Corporació acordarà el que estimi pertinent.
El Sr. Alcalde cedeix la paraula al Regidor Sr. Pere Oliveras.
El Regidor Sr. Oliveras dóna la bona tarda i diu que avui posen punt i final a tot un procés
de desafectació que va començar a l’any 1998 quan es van desafectar les 4 primeres cases
de les 6 que formen el grup conegut com a cases dels mestres . El procés que hi ha hagut
des del 1998 fins ara, amb alguna de les cases que ha estat habitada per un mestre o altre .
Va haver-hi un impàs al 2008 quan el mestre Llorenç Rustullet va marxar i després va anarhi una altra senyora en el seu lloc i en data 9 de juliol de 2012 es va comunicar a
l’Ajuntament que la mestra, la Sra. Martín que estava allà deixava lliure el pis B, 1er, 1a. De
seguida es van posar a treballar , primer van demanar els informes tècnics i després els
informes jurídics. Ho van passar al Departament d’Ensenyament i el dia 11 de març del
2013 i va valorar positivament la resolució. Ara hi ha uns nous locals d’ús públic i a partir
d’aquí, entre tots s’haurà de decidir el que es vol fer amb ells. I acaba donant les gràcies.
Per part de la PICaldes intervé el Regidor Sr. Joan Colomer que dóna les bones tardes i diu
que finalment els habitatges han quedat lliures i s’han pogut recuperar. Ara han de veure què
en poder fer. Ell diu que el Regidor Sr. Oliveras ha dit que entre tots ho han de decidir, però
bàsicament els que ho decidiran serà l’equip de govern. Ells poden dir-hi la seva però a ells
els hi agradaria saber quines són les seves intencions o si han pensat algun possible ús o
utilització , o què pensen fer. A la Comissió Informativa el Sr. Alcalde diu que va dir que
tenia ganes d’enderrocar-ho. A ell li agradaria que els hi aclarissin. Ells poden pensar
moltes coses, però si al final decideixen enderrocar-ho no servirà de res. Ell voldrien saber si
realment tenen pensat algun ús , si esperen que ells els hi suggereixen usos perquè n’hi ha
molts de possibles. O si realment tenen ganes d’enderrocar-ho.
El Regidor Sr. Oliveras diu que d’idees en tenen, per suposat.
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El Regidor Sr. Colomer diu que els hi agradaria saber-les.
El Regidor Sr. Oliveras diu que no li agradaria avançar-se, igual que tampoc farà el Sr.
Colomer. Afegeix que els tècnics han de fer la valoració de l’estat dels edificis. I a partir
d’aquí caldrà prendre una decisió entre tots.
El Sr. Alcalde diu que el Ple és un lloc per expressar-se però no, per debatre què en faran
d’aquests habitatges. El que ja s’ha demanat i s’ha començat a fer són informes de com està
l’edifici. Després es posarà al cim de la taula perquè ells tinguin tota la informació i entre
tots es decideixi què fan. Si fos el cas que estiguessin molt malament i tinguessin aluminosi,
s’hauria de prendre una decisió diferent a un altre informe que no en tingués. Per això s’han
demanat aquests informes que quan es tinguin ja es donaran a conèixer i així poder-ne parlar
entre tots.
A continuació intervé per part d’ICV-EUIA-E el Regidor Sr. Victoriano Ramos dient que tal
i com s’ha comentat, s’està pendent de l’informe corresponent. A ell se li acudeixen, igual
que a tothom, condicions d´ús. Quan arribi el moment ja manifestaran quina seria la seva
opinió. Però primer cal que hi hagi l’informe sobre si es pot utilitzar o no.
El Sr. Alcalde diu que el que estan fent avui és un canvi d’ús i més endavant decidiran.
Tot seguit per part d’Esquerra- AM intervé la Regidora Sra. Isabel Lozano dient que
celebren la desafectació definitiva dels habitatges dels mestres , però els hi queda el dubte
dels locals que estan annexats al mateix edifici, si poden continuar essent ocupats per
entitats o no, i en quin estat es troben, depenent de l’informe que facin els tècnics. Si
realment l’edifici estigués en mal estat i s’hi hagués de donar un altre ús, seria bo que s’anés
buscant un lloc perquè aquestes entitats no quedessin fora.
El Sr. Alcalde explica que les entitats que estan ocupant un local allà ja estan ocupant el
local que està millor dins de la finca esmentada. Això és un tema pendent que tenen al cim
de la taula però, és un pas que d’alguna manera ja feia temps que li anaven al darrera , el fet
de desafectar aquestes vivendes. Finalment, tal i com ha explicat el Regidor Sr. Oliveras, ha
arribat un punt en què han quedat desafectades si es vota afirmativament en aquest Ple.
La Regidora Sra. Elizabeth Mesa , per part del PP, diu que no té res a dir i que hi està
d’acord.
El Regidor Sr. José Fernández Celada per part del PSC-PM diu que primer es veuran els
informes tècnics per saber en quines condicions es troben els edificis i segons aquests es
procedirà.
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat.
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TERCER. EN RELACIÓ A L’ACORD TERRENYS ESCOLA BENAULA
La Secretària llegeix el Dictamen de la Comissió Informativa.
El Ple de la Corporació de Caldes de Malavella, a la sessió plenària de 25 de febrer de 2008,
va acordar cedir a la Generalitat de Catalunya , el domini d’una finca de 10.000 m2,
destinada a la construcció de la nova escola La Benaula.
A l’expedient hi consten els informes urbanístics, tècnics i mediambientals emesos al
respecte i foren tramesos al Departament d’Ensenyament.
Atès l’escrit del Departament d’Ensenyament pel qual es comunica que aquesta actuació no
serà duta per l’empresa pública ICF-Equipaments, sinó que s’encarrega a Infraestructures de
la Generalitat de Catalunya, S.A.U.
Atesa aquesta circumstància, es fa necessari deixar sense efecte l’acord plenari abans
esmentat i adoptar-ne un de nou, als efectes de possibilitar la construcció del centre i el seu
ús.
Per tot l’exposat, S’ACORDA:
PRIMER.
1. - Deixar sense efecte l’acord plenari abans esmentats, relatiu a la cessió del domini a la
Generalitat de Catalunya, de la finca de 10.000m2 , que té els següents llindars:
Nord, carrer, cedint xamfrà amb el llindar Oest (amb la via que discorre des de la carretera
de Llagostera, en el nus de confluència de carretera Taronja i que és paral·lela a la riera de
Santa Maria, amb un recorregut de vint-i-vuit metres).
Sud, porció de terreny cedit a l’Ajuntament (coincideix amb el Nord de la parcel·lació
número u que sobrepassa fins a l’Oest, en trenta-nou metres).
Est, resta de finca, mitjançant vial (coincideix amb el del Pla Parcial Sector Sud-Oest, en
una distància de setanta metres).
Oest, un altre carrer (segueix en setanta metres l’avinguda que desemboca en la parcel·lació
número vuit).
2.- Fer constar a l’inventari de béns la reversió a l’Ajuntament de Caldes de Malavella
l’esmentat bé; i procedir al tràmit de la seva afectació a l’ús públic educatiu.
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SEGON.- Posar a disposició del Departament d’Ensenyament la finca indicada a l’apartat
primer, a fi i efecte que es construeixi el centre i es posi en funcionament l’escola, cedint
l’ús de la construcció un cop finalitzada, a favor del Departament d’Ensenyament.
TERCER.- La finca posada a disposició s’ha de destinar a la finalitat esmentada en el
termini de 5 anys, d’acord amb l’article 50, del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual
s’aprova el Reglament de Patrimoni de les Entitats Locals de Catalunya.
QUART.- El solar és apte per al seu correcte destí com a equipament escolar, no té cap
condicionant mediambiental i compta amb abastament d’aigua, evacuació d’aigües,
subministrament d’energia elèctrica amb la potència suficient per l’execució de l’obra i
posterior correcte funcionament de l’equipament escolar, així com amb la instal·lació d’una
estació transformadora d’energia – en el supòsit de ser necessari- amb la potència suficient,
tant per a a construcció del centre com pel seu funcionament, que s’ubicarà fora del solar,
xarxa telefònica i conducció de gas –en cas de disposar-ne i els vials que limiten amb el
solar es trobaran pavimentats la calçada i tindran encintades les voreres.
Correspondrà a l’Ajuntament qualsevol despesa per les actuacions urbanístiques que puguin
afectar a l’immoble cedit i adoptar les mesures necessàries per aconseguir el seu destí pel
Departament d’Ensenyament, sense cap cost o càrrega per aquest, i eliminant qualsevol
obstacle que pugui impedir la correcta execució de les obres.
CINQUÈ.- La quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres que s’acrediti per
la construcció del centre, en base a l’article 103 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, gaudirà
d’una bonificació del 95%, atès que es tracta d’una construcció d’especial interès o utilitat
municipal. S’estableix la gratuïtat de les taxes acreditades per l’atorgament de la llicència
d’obres com a conseqüència d’aquestes obres, així com per als tributs que puguin gravar
l’activitat educativa.
SISÈ.- Tant el solar com la construcció que es faci al seu damunt, seran propietat del
municipi, quedaran afectats a ús públic educatiu i anirà a càrrec de l’Ajuntament la
conservació, manteniment, neteja, subministrament i vigilància.
L’Ajuntament no podrà destinar ni el solar ni la construcció realitzada , a una finalitat
diferent a l’educativa, sense l’autorització prèvia del Departament d’Ensenyament d’acord
amb el corresponent expedient administratiu d’autorització prèvia a la desafectació.
SETÈ.- L’ús del centre i de les seves instal·lacions fora de l’horari escolar, es regirà per la
normativa vigent.
VUITÈ.- Es faculta al Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Caldes de Malavella per a la
signatura de la documentació que sigui necessària per a l’efectivitat el que es disposa en el
present acord.
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No obstant el Ple decidirà.
El Sr. Alcalde passa la paraula a la Regidora Sra. Frigolé.
La Regidora Sra. Frigolé que dóna la bona nit i explica que , tal i com s’ha llegit en el
dictamen, l’únic que demana la Generalitat és fer un canvi de finançament. S’havia de dur a
terme amb el finançament de l’Institut Català de finances i ara ho han passat a
Infraestructures de la Generalitat, tot i que com saben està pendent de l’aprovació dels
pressupostos de la Generalitat perquè comencin a executar l’obra. El primer que han
demanat fer és el canvi de finançament i que sigui aprovat en un acord de Ple. A partir
d’aquí ella demana el vot perquè això pugui tirar-se endavant perquè després no sigui un
impediment per poder començar l’escola.
Per part de la PICaldes el Regidor Sr. Colomer diu que no té gaire res a afegir.
Malauradament això no servirà perquè la facin o la deixin de fer, tan de bo aprovant això es
pogués començar la setmana vinent. Sabent que no serà així i que maregen la perdiu. Ara es
canvia de finançament però malauradament l’escola no comença que és el que compta.
Per part d’ICV-EUIA-E intervé el Regidor Sr. Victoriano Ramos que diu que ell pensa el
mateix, d’alguna manera ens estan marejant per una banda o per una altra però al final
l’escola no es comença . Cal recordar que fa dos anys l’obra estava adjudicada i tot això ha
desaparegut. I ara els estan marejant cada dos per tres amb històries . Ell pensa que el que
cal que comencin són les obres perquè són urgents i això s’ha d’aprovar perquè no hi ha més
remei. Es voldria veure al carrer les màquines i els paletes treballant que és el que en realitat
interessa.
El Sr. Alcalde diu que tothom està d’acord amb la seva exposició i afegeix que fa més de
dos anys que dura aquesta escola. I tots volen que es faci. Tots lluiten . Amb aquest sistema
els hi han dit que es desencallaria més ràpid i per això es proposa, per mirar si finalment
s’acaba fent.
Per part d’Esquerra-AM intervé la Regidora Sra. Lozano que diu que ells hi votaran a favor
per desencallar el tema. Pregunta si se n’adonen que fa 5 anys des de que es va aprovar en
sessió Plenària cedir a la Generalitat el terreny de la Benaula. I ara es troben en el mateix
moment de fa 5 anys. S’ha de tornar a començar un procés que no veu la llum. Es va crear
una comissió amb els grups de l’oposició per vetllar perquè això tirés endavant , la seva
feina van tenir perquè es concretés i es posés en marxa, tractava tots els temes de la
comunitat i en aquest cas de La Benaula en concret, en la seva construcció. Ara fa mesos
que no es convoca i encara que sigui per intentar treballar en conjunt i ultimar mesures de
pressió, com han fet altres escoles , continuant les converses amb el Departament, afegeix
que ells sembla que estiguin dormint i no es torna a convocar la comissió. Dóna la sensació
que estan com sempre, que estan com fa 5 anys i amb unes perspectives pitjors i sense
notícies encoratjadores tant per part d’aquest equip de govern i tampoc per Ensenyament.
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El Sr. Alcalde explica que el problema que hi ha és que no s’aproven els pressupostos de la
Generalitat. Hi ha un govern compartit on també hi ha el seu grup.
La Regidora Sra. Lozano diu que ells no estan al govern.
El Sr. Alcalde diu que li donen suport. I si no s’aproven els Pressupostos serà per alguna
cosa. Tret d’això, tots volen que aquesta escola es faci. Afegeix que ell ha anat un munt de
vegades amb la Regidora Sra. Frigolé a Ensenyament i s’han bellugat i preocupat. Era una
escola que fins i tot estava adjudicada a una empresa. I finalment no s’ha fet, però tampoc se
n’ha fet cap, això també cal dir-ho. I des d’Ensenyament diuen que seran els primers i que és
prioritari. Ell pregunta si l’han de fer ells. Ells fan tot el que poden. Els hi diuen que aquest
sistema d’alguna manera accelerarà el procés i per això intentaran aquest sistema, i ho van
explicar obertament.
La Regidora Sra. Lozano diu que ells, des d’Esquerra són molt conscients de quina és la
situació dels Pressupostos de la Generalitat. Com ells no ho explica ningú, porta per porta i
carrer per carrer, quina és la situació que estan vivint ara i de qui és la responsabilitat que
s’estigui visquent aquesta situació. Ella no està parlant d’això. En són conscients i ho
repeteix. Ella es refereix a que aquí es va crear una Comissió i ells van treballant
unilateralment amb el Departament sense fer mesures de pressió. Diga-li sense cap mala
intenció, però treballant junts sempre poden tenir més força, i això és el que es pretenia amb
la Comissió de treball.
Tot seguit, per part del PP intervé la Regidora Sra. Elizabeth Mesa diu que ells consideren
que des de l’Ajuntament no s’ha treballat el suficient en quan a La Benaula. Per part de la
Generalitat considera que s’ha rigut d’ells. I ara, amb el suport d’Esquerra Republicana es
veurà quina serà la prioritat sobre l’escola de La Benaula. Però no seran ells qui hi posaran
cap impediment i votaran a favor.
El Sr. Alcalde diu que ells fan tot el que poden. Ell ha dit que no l’han de fer l’Ajuntament
de Caldes sinó que aquesta escola l’ha de fer Ensenyament.
La Regidora Sra. Mesa diu que el Sr. Balliu passarà a la història com l’Alcalde que sempre
està treballant.
El Regidor Sr. José Fernández Celada per part del PSC-PM diu que per a ell el més
important és que pressionin tots junts, deixant-se de partits per veure si aconsegueixen que
una vegada estigui aprovat no es quedi al calaix i vinguin les assignacions. Han de
pressionar tots.
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat.

7

QUART. EN RELACIÓ A L’ACORD DE PERSONAL RELATIU A ILT
La Secretària llegeix el Dictamen de la Comissió Informativa.
1.ANTECEDENTS
El ple de 24 de setembre de 2012 va adoptar uns acords per complementar la retribució
mínima establerta en els supòsits d’ILT.
Aquest acord es va fonamentar en el fet que en data 14 de juliol 2012 es va publicar al
Butlletí oficial de l’Estat el Reial Decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per
garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, que va entrar en vigor el
dia següent, l’art. 9 del qual regula la prestació econòmica de la situació d'incapacitat
temporal del personal al servei de les Administracions Públiques.
Aquell article preveu que cada Administració Pública, en l'àmbit de les seves respectives
competències, pot complementar les prestacions que percep el personal funcionari inclòs en
el Règim General de Seguretat Social i el personal laboral al seu servei en les situacions
d'incapacitat temporal, cosa que haurà de fer en el termini de 3 mesos, en els termes del que
disposa la Disposicions transitòries 15a de la mateixa norma.
En posterioritat a aquell acord s’han anat definit les possibilitats a l’entorn de les diferents
possibilitats que permet la normativa. La Generalitat de Catalunya va regular aquest tema en
el Decret-Llei 2/20012 de 25 de setembre, i l’amplia en el Decret-Llei 2/2013 de 19 de març
, de modificació del règim de millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal del
personal al servei de l’Administració de la Generalitat , del seu sector públic i de les
universitats públiques catalanes, en relació al seu propi personal.
Així mateix el Ministeri d’hisenda i administracions públiques va fer públics els “Criteris
per a l’ aplicació del títol I del Real Decret-Llei 20/2012, de 13 de juliol”.
En data 14 de març de 2013 la representació dels treballadors presenta una proposta a fi que
es pugui complementar l’acord inicial.
La secretària- interventora municipal ha emès informe jurídic en relació a la legislació
aplicable i la tramitació a seguir per tal que l’Ajuntament complementi l’acord inicial de
les prestacions a percebre tant el personal funcionari inclòs al règim general de la seguretat
social com el personal laboral en situacions d’incapacitat temporal.
2. FONAMENTS DE DRET
2.1. A partir de l’entrada en vigor del Reial Decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures
per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat , que fou el dia 15 de
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juliol de 2012 , en el seu art. 9 diu, un cop feta la correcció d’errors, publicada al BOE de 19
de juliol de 2012, que:
- “La prestació econòmica de la situació d'incapacitat temporal del personal al servei de
les
Administracions Públiques i òrgans constitucionals es regirà pel disposat en aquest article”,
que inclou tant el personal funcionari com el personal laboral.
- “Cada Administració Pública, en l'àmbit de les seves respectives competències, podrà
complementar les prestacions que percebi el personal funcionari inclòs en el Règim General
de Seguretat Social i el personal laboral al seu servei en les situacions d'incapacitat temporal,
d'acord amb els següents límits:
a)
Quan la situació d'incapacitat temporal derivi de contingències comunes, durant els 3
primers dies, es podrà reconèixer un complement retributiu fins a arribar a com a màxim el
50% de les retribucions que es vinguin percebent en el mes anterior al de causar-se la
incapacitat. Des del dia 4rt fins al 20è, ambdós inclusivament, el complement que es pugui
sumar a la prestació econòmica reconeguda per la Seguretat Social haurà de ser tal que, en
cap cas, sumades ambdues quantitats, es superi el 75% de les retribucions que vinguessin
corresponent a aquest personal en el mes anterior al de causar-se la incapacitat. A partir del
dia 21è, inclusivament, podrà reconèixer-se una prestació equivalent al 100% de les
retribucions que es vinguessin percebent en el mes anterior al de causar-se la incapacitat.
b)
Quan la situació d'incapacitat temporal derivi de contingències professionals, la
prestació reconeguda per la Seguretat Social podrà ser complementada, des del primer dia,
fins a arribar a com a màxim al 100% de les retribucions que vinguessin corresponent a dit
personal en el mes anterior al de causar-se la incapacitat”.
Per tant, i en els termes del que disposa el Decret Legislatiu 1/1994, quan la situació
d'incapacitat temporal derivi de contingències comunes, l’ajuntament pot complementar les
prestacions que percebi el personal funcionari inclòs en el Règim General de Seguretat
Social i el personal laboral al seu servei un màxim del 50% els 3 primers dies, un màxim del
15% sobre el 60% de la base reguladora que perceben de part de l’entitat gestora, mútua o
empresa col·laboradora autoritzada (INSS/MÚTUA), del 4rt al 20è, i un màxim del 25%
sobre el 75% de la base reguladora que perceben de part de l’entitat gestora, mútua o
empresa col·laboradora autoritzada (INSS/MÚTUA), des del dia 21 en endavant.
I quan la situació d'incapacitat temporal derivi de contingències professionals, l’ajuntament
pot complementar les prestacions que percebi el personal funcionari inclòs en el Règim
General de Seguretat Social i el personal laboral al seu servei un màxim del 25% sobre el
75% de la base reguladora que perceben de part de l’entitat gestora, mútua o empresa
col·laboradora autoritzada (INSS/MÚTUA), a partir del 1er dia de baixa.
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L’apartat 5 de l’ art. 9 estableix que cada administració pública podrà determinar , respecte
del seu personal , els supòsits en que amb caràcter excepcional i degudament justificats es
pugui establir un complement fins , com a màxim, el 100% de les retribucions. A aquests
efectes , es consideraran en tot cas degudament justificats els supòsits d’hospitalització i
intervenció quirúrgica. És en el marc d’ aquest punt on s’han produït un ventall d’
especificacions , i al que es refereix la proposta dels treballadors, que consta a l’expedient.
2.2. Quan l’art. 9 del Reial Decret-llei 20/2012 diu que cada Administració Pública podrà
complementar les prestacions, hem d’estar al que disposen els arts. 22.1.i) de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de regim local i 52.1.j) del Decret legislatiu 2/2003, de
28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
que estableixen que la competència recau en el Ple de l’Ajuntament, així com als arts. 47.1 i
114.1 de les mateixes normes, respectivament, que estableixen que el quòrum exigible per
aprovar-ho serà la majoria simple del nombre de membres presents.
2.3 Atès que a la reunió entre el representant de l’ajuntament i els representants del
personal del dia 20 de setembre de 2012, es va acordar aplicar a partir del dia 15 d’octubre
de 2012 , els límits màxims per complementar la prestació de seguretat social en cas d’
Incapacitat Temporal, en els termes reflectits en l’esmentat acord.
2.4. Atès que els recursos ordinaris del pressupost de l’Ajuntament són suficients per fer
front a aquesta possibilitat de complementar les prestacions per situacions d'incapacitat
temporal, en els termes i amb les limitacions establerts.
Per tot això, que es proposa la modificació de l’acord de 24 de setembre de 2012 i l’adopció
del següent ACORD :
PRIMER .- Establir que, en cas que la situació d’incapacitat temporal sigui per
contingències comunes, els complements retributius a aplicar seran els següents:
1.1.- Durant els tres primers dies es reconeix un complement retributiu, fins assolir el 50%
de les retribucions que es venien percebent el mes anterior al de causar-se la incapacitat.
1.2.- Des del dia quart fins el vintè, ambdós inclosos, es reconeix un complement retributiu
que, sumat a la prestació econòmica reconeguda per la Seguretat Social o Mútua, per tal que
la suma d’ambdues quantitats assoleixi el 75% de les retribucions que vinguessin
corresponent en el mes anterior al de causar-se la incapacitat.
1.3.- A partir del vint-i-unè dia es reconeix un complement retributiu que sumat a la
prestació econòmica reconeguda per la Seguretat Social o Mútua, per tal que la suma
d’ambdues quantitats assoleixi el 100% de les retribucions que vinguessin corresponent en
el mes anterior al de causar-se la incapacitat.
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1.4. Les empleades públiques embarassades i les víctimes de violència de gènere en situació
d’incapacitat temporal rebran , des del primer dia , un complement de la prestació
econòmica de la seguretat social, fins al 100% de les retribucions fixes i periòdiques que es
percebien el mes anterior al que va tenir lloc la incapacitat.
1.5. En les situacions d’incapacitat temporal que comportin hospitalització o intervenció
quirúrgica , amb independència de que sobrevinguin amb posterioritat a l’inici de la
incapacitat i sempre que es corresponguin al mateix procés patològic, així com els derivades
de processos oncològics o de malalties greus o contagioses, la prestació reconeguda per la
seguretat social es complementarà des del primer dia , fins al cent per cent de les
retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes anterior a aquell en què va tenir lloc
la incapacitat. A aquests efectes , els supòsits d`intervenció quirúrgica es complementaran
sempre que requereixin repòs domiciliari i derivin dels tractaments inclosos en la cartera
bàsica de serveis del sistema nacional de salut. A aquests efectes s’entendrà per malaltia
greu o contagiosa l’interessat haurà d’acreditar-ho mitjançant un informe expedit pel
facultatiu metge de les institucions sanitàries de la seguretat social o alternativament al
metge de la mútua que faci el seguiment de les IT, prenent de referència l’annex de les
malalties greus contingut al Real Decret 1148/2011 , de 29 de juliol , per a l’aplicació i
desenvolupament , al sistema d ela seguretat social , de la prestació econòmica per tenir cura
de menors afectats per càncer o malaltia greu , publicat al BOE núm. 182, de 30 de juliol de
2011.
1.6 Quan el comunicat de baixa indiqui que es tracta d’una recaiguda , o es tracti de
malalties cròniques que impliquen períodes de baixa successius , es considera en ambdós
casos que és un mateix procés patològic , i per tant es tindran en compte els dies
transcorreguts del període d’incapacitat temporal inicial per tal d’abonar el complement de
la prestació acordada.
SEGON.- Notificar aquest acord als òrgans de representació dels treballadors de
l’Ajuntament.
No obstant el Ple decidirà,
El Sr. Alcalde diu que el resum seria que els treballadors rebrien complements que com a
màxim seria del 50% de la seva retribució, del 1er al 3er dia , del 4art al 20è dia seria del
75% com a màxim , i a partir del 21è dia es percebria la retribució del 100%. En cas
d’embarassades o violència de gènere seria del 100%. I en cas de cirurgia quirúrgica o
d’oncologia, seria del 100%. Seria el complement que havien pactat a Comissió Informativa.
El Regidor Sr. Colomé per part de la PICaldes diu que ells entenen que és acabar d’ajustar el
que ja s’havia aprovat fa uns mesos amb les peticions des treballadors de la casa.
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El Sr. Alcalde diu que a l’última proposta ja van quedar que ho farien d’aquesta manera. A
més, s’ha pactat amb els treballadors i amb els partits polítics en Comissió Informativa se’ls
hi va explicar
El Regidor Sr. Ramos d’ICV-EUIA-E diu que s’ha arribat a un acord amb els representants
dels treballadors. Per tant, ell no té res a dir.
La Regidora Sra. Lozano d’Esquerra-AM diu que ells també hi estan totalment d’acord.
La Regidora Sra. Mesa del PP diu que també hi estan d’acord.
Per part del PSC-PM, el Regidor Sr. José Fernández Celada diu que també hi està d’acord.
Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per unanimitat.

CINQUÈ. EN RELACIÓ A LA MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PIC PER A
DECLARAR CALDES DE MALAVELLA MUNICIPI LLIURE DE LA TÈCNICA
DE FRACTURA HIDRÀULICA , CONEGUDA COM A “FRACKING”
La Secretària llegeix el Dictamen de la Comissió Informativa.
Relació de fets
Atesa la preocupació generada pels possibles impactes ambientals derivats de l'interès
d’algunes empreses en fer investigacions per descobrir si en el subsòl hi ha concentracions
de gas no convencional i d’altres hidrocarburs.
Atès que aquestes concentracions són d’uns tipus de gas i d’hidrocarburs que no es troben
emmagatzemats en grans bosses en el subsòl, sinó que es caracteritzen per estar adherides en
roques de baixa permeabilitat i de baixa porositat,pel que la seva extracció és més
complicada i fa necessària la utilització d’una tècnica anomenada fractura hidràulica
horitzontal "fracking" que pot resultar molt agressiva amb el medi ambient.
Ates que aquesta tècnica consisteix en perforar el subsòl en vertical fins a uns 5.000 metres
de profunditat, i un cop en el subsòl profund, es realitzen noves perforacions horitzontals
(entre dos i cinc quilòmetres), per tal d’arribar a la major superfície possible, per desprès
injectar aigua amb sorra (98%) i una sèrie d’additius químics (2%) a gran pressió, per
fracturar la roca i alliberar el gas i els hidrocarburs que s’extreuen a la superfície per la
mateixa canalització del pou vertical.
Ates que per tal de millorar l’eficiència en la trencadissa de la roca, s’introdueix
conjuntament amb l’aigua un còctel de substàncies químiques de més de 500 elements
diferents, entre les quals se’n troben de perilloses, com ara metalls pesants.
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Atès que no es tracta d’una tècnica de gran eficàcia, sinó que demana multiplicar les
perforacions en diferents profunditats, construir un gran nombre de pous, abastant una gran
extensió de territori.
Atès que els percentatges de substàncies químiques que romanen en les profunditats i no són
extrets a la superfície són molt elevats, pel que se’n deriven transferències als aqüífers i al
subsòl.
Atès que arran de les nombroses trencadisses de roca, s’han arribat a mesurar petits
terratrèmols sentits en les localitats properes als pous.
Atès que el gas alliberat en les profunditats i no canalitzat per a l’explotació en ocasions ha
arribat a filtrar-se en els conductes de canalització d’aigua de consum humà i també a
alliberar-se per la superfície del sòl, el que provoca la contaminació de l’aigua i el risc
d’explosió davant de qualsevol flamarada accidental.
Atès que la tècnica de la fractura hidràulica horitzontal necessita de grans quantitats d’aigua,
de multitud de pous per a l’extracció del gas i dels hidrocarburs i de nombroses perforacions
a diferents nivells, pel que es pot considerar una tècnica molt agressiva amb l’entorn.
Atès que aquesta tècnica d’extracció té una rendibilitat energètica molt baixa, amb una Taxa
de Retorn Energètic (TER = unitat d’energia obtinguda per unitat d’energia invertida en el
seu procés d’obtenció) entre 2 i 5 unitats útils disponible d’energia segons el jaciment, que
no compensa els gravíssims impactes ambientals que aquesta tècnica pot ocasionar.
Atès que els hidrocarburs i el gas no convencional són recursos energètics exhauribles, no
renovables i contaminants, i que l’Ajuntament de Caldes de Malavella aposta per un nou
model energètic basat en l’estalvi, l’eficiència i l’ús de fonts renovables.
Atès que Caldes de Malavella és un municipi termal, i que bona part de l’activitat
econòmica i del seu patrimoni cultural i natural provenen d’aquest fet estretament relacionat
amb les característiques de les aigües subterrànies.
Davant del riscos, demostrats per les conclusions dels informes sol·licitats pel Parlament
Europeu i del Tyndall Centre per la investigació del canvi climàtic, de contaminació de les
aigües superficials i subterrànies, de contaminació de l’aire, d’afeccions a la salut humana,
d’alteracions del paisatge i el terreny, de contaminació de sòls en tancar els pous i de risc
sísmic derivat de l’aplicació de la tècnica de la fractura hidràulica horitzontal, i en pro de la
conservació dels recursos naturals, agrícoles, culturals, paisatgístic, turístics i econòmics del
terme municipal que es podrien veure afectats pels seriosos danys que se’n derivarien fruit
de l’explotació industrial, proposem al Ple l’adopció dels següents:
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Acords:
Primer.- Oposar-se a la recerca i explotació d’hidrocarburs per mitjà de la tècnica de la
fractura hidràulica horitzontal i d’altres igualment agressives en el municipi de Caldes de
Malavella, i en els municipis de l’entorn per evitar els riscos de contaminació de les aigües
superficials i subterrànies, de contaminació de l’aire, d’afeccions a la salut humana,
d’alteracions del paisatge i el terreny, de contaminació de sòls en tancar els pous i de risc
sísmic que se’n deriven d’aquesta activitat.
Segon.- Sol·licitar al Govern de la Generalitat de Catalunya que suspengui, a tot el territori
de Catalunya, la tramitació de permisos d’investigació per descobrir si en el subsòl hi ha
concentracions de gas no convencional i d’altres hidrocarburs a través de la tècnica
coneguda com a fractura hidràulica horitzontal "fracking", fins que el Parlament de
Catalunya no aprovi una llei que impedeixi aquesta tècnica d’explotació, per evitar el risc
dels seus greus impactes ambientals.
Tercer.- Donar trasllat d’aquests acords al President de la Generalitat de Catalunya, a la
Direcció General d’Energia i Mines, al conjunt dels grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya, així com a la Plataforma Aturem el Fracking (PAF).

La Regidora Sra. Ana Sàbat després de llegir la proposta, diu que aquesta moció està
plenament justificada a Caldes donada la particularitat del subsòl del nostre municipi. Seria
molt arriscat aplicar qualsevol d’aquestes tècniques en el subsòl de Caldes perquè podria
afectar a les aigües termals , podria provocar efectes sísmics , podria provocar contaminació
química i fins i tot podria tallar el canal de les fonts. A ells els hi sembla que han de prevenir
que mai pogués passar perquè és la identitat del nostre poble, el subsòl. I és per això que
demanen que s’aprovi aquesta moció.
El Sr. Alcalde diu que el seu grup, el de CIU , està totalment d’acord amb aquesta proposta.
Ja s’ha aprovat en altres llocs de la comarca. I cal tenir en compte que Caldes, que viu de les
aigües termes, podria afectar a les aigües que és el patrimoni de Caldes. Ells els hi donaran
suport total.
Tot seguit intervé per part d’ICV-EUIA-E el Regidor Sr. Ramos que explica que el seu grup,
en el Parlament de Catalunya el passat dia 10 d’abril va proposar que es prohibissin aquest
tipus de prospeccions . Ells creien que d’acord amb uns estudis geològics d’importants
geòlegs , venien a dir el que es manifesta a la proposta de la moció. Això es va discutir però
no es va arribar a un acord degut als vots en contra de CIU i del PP de què s’establís una
Llei en contra d’aquestes prospeccions. En aquests moments aquesta Llei està aparcada. En
aquell moment CIU justificava el seu vot perquè volia estudiar les conseqüències d’aquests
tipus d’extraccions i el PP va manifestar el seu vot en el sentit que era una avantatge
econòmica. No hi ha dubte que afecta a moltes poblacions , aquí podria afectar en el supòsit
que es tingués la intenció de fer aquestes prospeccions. Creu que a la zona de Vic i al
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Moianès s’han hagut de parar per la força dels municipis i dels pobles. Ells votaran a favor
perquè creuen que és important perquè destrossen aqüífers i aquí fins i tot podrien tallar la
sortida d’aigua de les fonts que es tenen. Ells votaran a favor.
El Sr. Alcalde diu que estan en la mateixa línia perquè ells estan defensant el seu municipi i
per això aniran en la mateixa línia.
El Regidor Sr. Ramos diu que ell celebra que es manifestin en contra dels majors, afegeix
que ho celebra molt.
El Sr. Alcalde diu que defensen el poble.
Per part d’ESQUERRA-AM intervé la Regidora Sra. Isabel Lozano que diu que des del seu
punt de vista consideren encertadíssima la presentació aquí, a Caldes, de les característiques
que comentava la Regidora Sra. Sàbat del seu territori, del seu terreny . És coneguda la seva
implicació en contra d’aquesta tècnica en diferents territoris. L’Alcaldessa de Riudaura,
l’Elena Massana és una de les que encapçala aquesta lluita, també per evitar que el seu
territori quedi minat. Ara mateix hi ha més de 47 municipis, 3 comarques i 1 província
declarats lliure de fracking, per tant creu que el seu vot unànime, si és que hi és , serà també
benvingut. Afegeix que pensin que si es donés permís per a fer aquest tipus de pràctiques
tindrien, només a Catalunya més de 300.000 Ha afectades pel fet d’utilitzar aquesta tècnica
de fracking. Els punts del nostre país on s’han fet sol.licituds per a la investigació prèvia a la
extracció , i es refereix al Regidor Sr. Ramos, és una zona de Ripoll que afecta a 82
municipis de La Garrotxa, Osona i el Ripollès. I per volum i hectàrees serien molt
remarcables les concessions de l’Alt Maestrat i dels Ports , i la Franja de Ponent també està
afectada. I afegeix que s’imaginin l’abast. I pensen que portar endavant aquest procés seria
una gran catàstrofe natural i mediambiental perquè suposa una excessiva ocupació de
terrenys , contaminació acústica, contaminació del sòl, de les aigües subterrànies, consum
excessiu de recursos hídrics. Ella es repeteix perquè es pugui copsar la catàstrofe que pot
suposar. I finalment vol dir que denuncien la convivència de l’Estat Espanyol que té amb
aquestes empreses de capital estranger que els ha donat màniga ampla per a fer explotacions
mitjançant aquest sistema a tot l’Estat. I a ella li sembla lamentable.
Tor seguit, per part del PP intervé la Regidora Sra. Elizabeth Mesa que diu que l'exploració
de nous jaciments d'hidrocarburs és una oportunitat que Catalunya no pot descartar
d'entrada, ja que és un recurs energètic estratègic, que representa un important percentatge
del consum d'energia primària, que està en mans, principalment, de països políticament
inestables, el qual el seu abastiment desequilibra d'una manera important la balança de
pagaments espanyola, amb una forta incertesa sobre el seu preu i la disponibilitat a curt i
mig termini.
El fracking s'utilitza en el 60% dels jaciments d'hidrocarburs del món: es duplica la
producció i s'obté el gas a un preu un 70% inferior al que el paguem a Europa.
No és realista suposar que Espanya pot reduir de manera important la seva dependència dels
hidrocarburs, a curt i mig termini, si volem mantenir el model de societat del benestar que
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hem conegut fins ara, malgrat això no és incompatible amb una política eficaç d'estalvi i
eficiència energètica.
No és veritat que un model energètic basat en energies renovables convencionals
(hidroelèctrica, fotovoltàica i eòlica) sigui suficient, ni garanteixi el subministrament
d'energia necessari en terminis d'energia (quantitat al llarg del temps) i potència (quantitat en
un moment donat) amb la fiabilitat i seguretat necessàries.
La fracturació hidràulica també és la tecnologia necessària per a obtenir Energia Geotèrmica
Estimulada. Un recurs renovable, eficient i disponible les 24h del dia els 365 dies de l'any, i
d'important potencial a Catalunya. Existeixen ja instal·lacions en Europa que amb aquesta
energia produeixen electricitat i aigua calenta sanitària.
Qualsevol activitat industrial comporta un risc. En el cas del fracking, l'anàlisis objectiu i
tècnic dels riscos intrínsecs mostra que són de fàcil gestió, sota condicions responsables
d'operació, amb la normativa i la regularització adequada i suficient.
Una altra cosa és l'operació defectuosa o irresponsable, que és un risc que s'ha de controlar
mitjançant controls administratius.
A Espanya no s'ha concedit cap permís d'explotació, i és competència de l'Estat. Les
Comunitats Autònomes concedeixen els permisos previs d'investigació.
La legislació espanyola en matèria de protecció mediambiental, qualitat i seguretat
industrial, és una de les més complertes i garantistes del món, per exemple:
Ley 34/98 del sector de hidrocarburos
RDL 1/2008 Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos
Ley 16/2002 Prevención y control integrados de la contaminación
Ley 21/92 Calidad y Seguridad Industrial
RD 2200/95 Reglamento de la infraestructura para la calidad y la seguridad industrial
No és veritat que existeixi un rebuig internacional al fracking:
-

-

El Parlament Europeu va rebutjar l'any 2011 una esmena que pretenia prohibir el
fracking i va encomanar als Estats el desenvolupament normatiu necessari, que Espanya
ja el disposa.
El Parlament Alemany va rebutjar l'any 2012 tres mocions en contra del francking
UK va derogar la seva moratòria en desembre del 2012 i ha autoritzar l'explotació
Les posicions anti-fracking s'explica per circumstàncies que no apliquen a Espanya:

+ EEUU va examinar la seva indústria, tant per a complir la llei de seguretat per l'aigua
potable i de qualitat de l'aire, com de sotmetre's a controls per part de la seva agència de
protecció mediambiental, la EPA.
Això ha generat una lògica alarma social, que ha provocat la suspensió temporal del
fracking a Nova York, Pensilvània i Nova Jersey.

+ França té un model energètic nuclear autosuficient i molt eficient.
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Els països més favorables al fracking són els més dependents en termes energètics, com ara
Polònia, que té regularitzades més de 100 explotacions de fracking després d'haver patit tres
retallades de subministrament de gas rus.
Per tant, el PP votarà en contra d’aquesta moció.
Per part del PSC intervé el Regidor Sr. José Fernández Celada que diu que felicita a la PIC
per l’informe que han preparat, molt tècnic. I afegeix que el seu vot serà a favor perquè està
molt convençut. El Partit Socialista ja es va pronunciar al Parlament de la Generalitat
La Regidora Sra. Sàbat diu que volia fer un incís perquè s’està parlant del fracking a Caldes
i no en general, perquè això seria un debat d’un altre ordre. Però no cal tenir molts i molts
coneixements per a sospitar que aquesta tècnica a Caldes és un risc totalment innecessari.
L’última vegada que va haver-hi un petit moviment sísmic a Caldes hi va haver una certa
alteració del cabal que sortia per les fonts termals. Són riscos que li sembla que no es
justifiquen per res.
El Sr. Alcalde diu que agraeix l’aportació a la Regidora Sra. Sàbat perquè ell també ho entén
d’aquesta manera, que era de Caldes de Malavella.

Sotmès el dictamen a votació, és aprovat per dotze vots a favor i el vot en contra de la
regidora del Grup P.P.

SISÈ. EN RELACIÓ A LA MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PIC PER
IMPLANTAR A CALDES DE MALAVELLA ELS ÍNDEXS DE TRANSPARÈNCIA
DE TI, TRANSPARÈNCIA INTERNACIONAL
La Secretària llegeix el Dictamen de la Comissió Informativa.
Des de fa temps hi hagut interès, en diferents institucions de la comunitat internacional, en
prendre mesures per lluitar contra la corrupció en els diferents nivells de la societat, a les
corporacions privades i públiques, per considerar que constituïa una lacra per al
desenvolupament equilibrat de la societat civil i l'aprofundiment dels valors democràtics.
Algunes de les que s'han preocupat per aquesta qüestió són:
l'Organització de Cooperació i desenvolupament econòmic OCDE , que
conveni contra la corrupció l'any 1997.

estableix un

El reglament del Tractat sobre la corrupció del Consell d'Europa, altres estats i la Comunitat
Europea per enfortir la cooperació internacional sobre la corrupció el novembre del 1999,
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Código Iberoamèricano de Buen Gobierno el 2006,
Transparència Internacional , Ti, organització no governamental dedicada a combatre la
corrupció, congregant a la societat civil, sector privat, el governs i de manera especial a les
administracions públiques (ajuntaments, diputacions, consells comarcals, etc.) des del 2008
Tanmateix el Govern de España ha estat sensible també a aquesta circumstància i ha
presentat el Projecte de llei de la transparència i bon govern el 3 d'agost de 2012, que en
aquests moments s'està tramitant en període de presentació d'esmenes.
Malgrat aquestes iniciatives els casos de corrupció a les diferents administracions , amb
implicacions d'agents públics, polítics, i privats, empreses, no han parat de ser notícia a tots
els mitjans de comunicació i arreu del territori.
Conscients que podem fer accions que propiciïn valors a favor d'aquesta lluita contra la
corrupció des de l'àmbit municipal,
Proposem:
1.- Adoptar l'índex proposat per TI , Transparència Internacional , que s'adjunta ,amb la
finalitat de col•laborar amb les finalitats establertes per aquesta organització que no són
altres que obtenir una gestió municipal més transparent , per aconseguir una ciutadania més
participativa i més compromesa, fins el punt que aquest compromís ens porti a la possibilitat
de instaurar, novament, pressupostos participatius en el futur.
2.- Aprofitar la remodelació del web municipal que en aquests moments s'està realitzant per
introduir-hi els ítems de transparència dels diferents apartats que formen part de la gestió
municipal abans esmentats.
3.- Publicar al web municipal de forma immediata les actes de les Juntes de Govern i dels
Plens.
En primer lloc intervé el Sr. Alcalde que explica que ells ja van manifestar que votarien a
favor d’aquesta proposta sempre i quan no els hi suposés destinar personal a gestionar-la.
De fet es tracta d’anar implantant tot el que diu i de fet creu que la Llei anirà cap aquí, cap a
aquesta transparència. Estan totalment d’acord en publicar i altres coses que proposen com
els plecs de clàusules que actualment ja es fan. Ja compleixen. Tal i com va comentar a la
informativa, hi ha la previsió de fer la pàgina web nova , cal contemplar que es puguin
introduir tots aquests elements nous per fer l’Ajuntament més transparent.
A continuació, per part d’ICV-EUIA-E intervé el Regidor Sr. Victoriano Ramos dient que
votaran a favor d’aquesta proposta perquè entenen que el tema de transparència és molt
important a tots nivells, tan a nivell municipal com fora del municipi. No hi ha dubte que a
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nivell municipal hi haurà una sèrie d’informació més propera als ciutadans i serà més difícil
caure en errors o altra mena de coses més greus. Per tant ells votaran a favor.
Per part d’ESQUERRA-AM intervé la Regidora Sra. Isabel Lozano dient que ells també
votaran a favor perquè diu que sempre és un bon moment per donar transparència encara que
això impliqui una mica de recursos personals perquè no hi haurà cap màquina que ho faci.
Aprofitant la creació de la pàgina web nova, encara que no ha dit quan s’hi posarien però
està pressupostat per aquest any, és un bon moment per a fer-ho públic via web.
Tot seguit per part del PP intervé la Regidora Sra. Elizabeth Mesa diu que considera que en
un principi, tal i com s’indica en la redacció de la proposta, s’està tramitant la presentació
d’esmenes. Per tant, la Llei encara no està finalitzada. Des del seu grup municipal
consideren que és un tema molt important i molt profund com per a pronunciar-se aquí i ara.
El PP, de transparència, tota la que calgui. Però considera que s’hauria de treballar en
conjunt , en Comissió on hi hagi totes les forces polítiques o una Junta de portaveus on entre
tots acordin el que es pot publicar i el que no. Consideren que és un tema molt relatiu. Pot
haver-hi una regidor que faci la declaració de renda en conjunt amb la seva dona o que a part
de l’Ajuntament treballi per l’empresa privada i la seva empresa no vulgui fer públic el que
se li paga. Si és un tema que queda al cim de la taula perquè tots hi puguin treballar a
posteriori, votaria a favor; sinó, s’abstindrà. Publicar a la web municipal les actes de la Junta
de Govern i dels Plens, a ella li sembla perfecte. Però considera que el tema de transparència
és molt relatiu. Repeteix que si queda sobre la taula i tothom proposa de treballar-hi de
manera conjunta a l’hora d’arribar a un acord sobre el que es pot publicar i el que no perquè
considera que s’ha de respectar la privacitat de les persones, votaria a favor. Però sense
aquests matisos , s’abstindran.
El Sr. Alcalde diu que no aprovaran una proposta que se salti la Llei. Ell entén que la Llei de
protecció de dades els empara a tots. I a les actes de la Comissió s’hauran de tatxar els
noms... o fer-se diferent del que estan acostumats per complir amb la protecció de dades.
La Regidora Sra. Mesa diu que li sembla molt bé sempre i quan es faci dins del marc legal.
Però a vegades hi ha alguna força política que presenta alguna proposta anticonstitucional.
El Regidor Sr. Lluís Comalada diu que les Lleis són per complir-les.
Per part del PSC-PM intervé el Regidor Sr. José Fernández Celada que diu que no ha de dir
res sobre aquesta proposta i aquest plantejament.
A continuació el Regidor Sr. Comalada diu que en relació al cost de la implantació que ha
sigut esmentat i que a la reunió de la Comissió també va sortir, no hi ha res que tingui cost 0.
Segurament a l’hora de fer el web municipal es treballarà més estona per crear aquest
apartat. Ben segur que hi haurà funcionaris que hauran de dedicar algunes hores a això. Però
ell pensava que aquest efecte que vol ser preventiu per a casos de presumpta corrupció,
sempre és més econòmic que una vegada passat el fet haver de contractar unes auditories
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perquè comencin a revisar el que ha passat. Hi ha exemples que a ell l’han motivat a
presentar la moció. Seria el cas que ha passat en el Consell Comarcal de la Selva.
El Sr. Alcalde pregunta què ha passat al Consell Comarcal.
El Regidor Sr. Comalada explica que com a conseqüència d’una investigació portada a
terme per un Jutjat de Galícia pel cas Manga, hi ha hagut presumptament algun Regidor i
Alcalde que ha hagut de dimitir. I com a conseqüència d’això, el Regidor Sr. Balliu que
presideix el Ple, ara és President del Consell Comarcal de La Selva. I afegeix que l’antic
President no sap què ha fet, ha sigut investigat pel Jutge per alguna cosa de corrupció.
El Sr. Alcalde diu que al Regidor Sr. Comalada suposa que també l’han investigat alguna
vegada.
El Regidor Sr. Comalada respon que ell sàpiga , no.
El Sr. Alcalde afegeix que ell no entén l’exposició dels fets que ha fet.
El Regidor Sr. Comalada diu que és un exemple perquè a vegades la corrupció sembla una
cosa molt llunyana i apareix, per desgràcia, presumptament, en el Consell Comarcal de La
Selva. I com a conseqüència d’això l’Alcalde de Caldes actualment presideix el Consell
Comarcal de La Selva.
El Sr. Alcalde diu que ho ha dit bé.
El Regidor Sr. Comalada afegeix que això no ha estat una aclamació que surti dels pobles de
La Selva i que digui que el Sr. Alcalde Balliu de Caldes serà el millor President per al
Consell Comarcal de La Selva, sinó que surt que els pactes que hi ha entre CIU i Esquerra
Republicana en el Consell Comarcal de La Selva fan que el President del Consell Comarcal
de La Selva sigui un membre de Convergència. I entre aquests trien un President que és el
Sr. Salvador Balliu. Ho diu i ho fa lligar amb el que està parlant, perquè en el BIM va sortir
una informació que semblava que no era massa acurada en relació a aquest tema. I
simplement era per concretar-ho.
El Sr Alcalde diu que per aclarir perquè li sembla que el Regidor Sr. Comalada s’ha
embolicat, i afegeix que el que decideix el President del Consell Comarcal és el Ple del
Consell. A favor van votar-hi una sèrie de membres, però no va haver-n’hi cap que votés en
contra. Van haver-hi abstencions i vots a favor. I es va votar un nou President perquè l’antic
va dimitir. Diu que ell hi era i li pot garantir. Afegeix que la proposta de transparència ja li
han dit que la votarien a favor, que la troben bé i que s’haurà d’anar implementant a tots els
Ajuntaments, Consells Comarcals, Diputacions... Perquè al final els polítics que van al
davant han de donar transparència, no han de tenir res a amagar.
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El Regidor Sr. Comalada diu que estava segur que votaria a favor perquè li havia sentit a dir
quan va ser elegit President del Consell Comarcal de la Selva que una de les solucions que
hi havia davant dels presumptes casos de corrupció era precisament fer que la gestió del
Consell fos més transparent.
El Sr. Alcalde diu que això és el que va dir i que allà ja s’hi ha implementat alguna cosa
d’aquest tipus. I alguna cosa que està dins de les propostes que ell ha presentat. I per això
diu que ho troba molt bé i votaran a favor.
Sotmès el dictamen a votació, per dotze vots a favor i l´abstenció de la regidora Sra.
Elizabeth Mesa .
SETÈ. MOCIÓ D’ESQUERRA PER A L’EXERCICI DE LA SOBIRANIA FISCAL A
L’AJUNTAMENT DE CALDES DE MALAVELLA
MOCIÓ SOBRE L’EXERCICI DE LA SOBIRANIA FISCAL A L’AJUNTAMENT DE
CALDES DE MALAVELLA.
Catalunya pateix dins l’Estat espanyol un espoli fiscal continuat, que sumat a l’espoli
interessat de les grans corporacions financeres i el frau fiscal centrat en grans empreses i
fortunes que pateix el nostre poble, afecta i agreuja la retallada de prestacions socials
bàsiques com la sanitat, els serveis socials i l’educació, perjudica l’economia del nostre país
i fa encara més pregona la crisi econòmica que colpeix Catalunya amb especial virulència.
Simultàniament a aquest espoli fiscal, l’Estat espanyol ha demostrat una absoluta deslleialtat
amb les institucions catalanes, amb la Generalitat i els Ajuntaments en no satisfer-los una
gran quantitat de deutes contrets, pressupostats i que la pròpia legislació espanyola reconeix.
L’espoli fiscal i els deutes de l’Estat amb Catalunya s’ha mantingut al llarg dels anys, fins i
tot mentre s’augmentava la càrrega fiscal que, en aquests moments, és homologable a la dels
països rics d’Europa, mentre es reben unes prestacions socials molt allunyades de les
mitjanes europees.
Davant d’aquesta clamorosa situació, és del tot just que els Ajuntaments catalans passin de
la denúncia a aplicar mesures que permetin pal.liar aquest greuge, i posar les bases per a una
solució definitiva.
Per aconseguir l’objectiu de posar fi a l’espoli fiscal és imprescindible que tots els impostos
que actualment paguen les institucions i els ciutadans del nostre país es liquidin a l’Agencia
Tributària de Catalunya, en lloc de fer-ho a l’Agència Tributària espanyola, que actualment
recapta prop del 95% dels impostos suportats a Catalunya.
Seguint aquestes premisses els empresaris i municipis adherits a la Plataforma “Catalunya
Diu Prou”, fa un any que estan presentant i liquidant les seves taxes a Catalunya, tant l’ATC
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com l’EAT han reconegut la legalitat de la seva acció amb diferents actes administratius que
certifiquen el compliment de les obligacions tributàries dels usuaris que han escollit aquesta
opció de pagament.
Els Ajuntaments catalans, com a institució més propera a la ciutadania i compromesa amb
les dificultats socials que comporta l’espoli fiscal, podem i hem de contribuir a l’objectiu de
posar fi a aquest espoli que pateix Catalunya , exercint la sobirania fiscal i ingressant a
l’Agència Tributària de Catalunya els impostos que fins ara ingressàvem a l’Agència
Tributària espanyola.
Aquest és un acte complement legal, com ha quedat demostrar a partir dels Ajuntaments que
ja exerceixen la Sobirania Fiscal. I té la cobertura d’entitats municipalistes com l’Assemblea
de Municipis per la Independència , que el 15 de febrer de 2013, reunida en assemblea, va
aprovar per unanimitat “que tots els municipis adherits comencin a exercir tot seguit, la
Sobirania Fiscal per la qual passin a ingressar els impostos dels seus treballadors (IRPF) i
IVA a l’Agència Tributària Catalana, en lloc de fer-ho a l’Agència espanyola. Això, ho
podran fer per designació del Ple o per voluntat dels seus Batlles i equips de govern.
Per tot això, es proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Demanem a l’Alcalde o Alcaldessa amb la corresponsabilitat de tots els electes que
mostrin conformitat en aquest punt, que exerceixin la sobirania fiscal i ingressin els
pagaments que hagi d’efectuar l’Ajuntament de Caldes de Malavella, corresponents a
l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) , i també en cas d’haver-n’hi, els
corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), a l’Agència Tributària de Catalunya,
en comptes d’efectuar-los a l’Agència Tributària espanyola com s’han realitzat fins ara.
Segon.- Adreçar a aquells ciutadans o empreses de Caldes de Malavella que vulguin acollirse a aquesta pràctica a les plataformes, entitats o associacions que donin assessorament en
aquest tema.
Tercer.- Demanar a l’Alcalde o Alcaldessa que trameti aquesta proposta a l’AMI per tal de
consensuar un calendari d’actuació conjunta que aglutini el màxim de municipis adherits a
l’Associació de Municipis per la Independència.
Quart.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a treballar coordinat amb les
Associacions Municipalistes de Catalunya per la creació de la Hisenda pròpia.
Cinquè.- Notificar el present acord a la Conselleria d’Economia de la Generalitat de
Catalunya, a l’Associació de Municipis per la Independència , a la Plataforma Catalunya Diu
Prou i a l’Agència Tributària de Catalunya.
El portaveu del grup municipal de CIU, Sr. Pere Oliveras Ferreros formula una esmena a la
moció presentada pel grup d’Esquerra en relació a l’exercici de la sobirania fiscal a
l’ajuntament de Caldes de Malavella, següent:
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ESMENA QUE FORMULA EL GRUP DE CiU A LA MOCIÓ SOBRE L’ EXERCICI DE
LA SOBIRANIA FISCAL A L´AJUNTAMENT DE CALDES DE MALAVELLA
ACORDS:
Primer.- Manifestar la voluntat del municipi de Caldes de Malavella d´exercir la seva
sobirania fiscal i, en conseqüència adoptar el compromís d´ingressar els pagaments
efectuats per l´ajuntament , corresponents a l´impost sobre la renda de ls persones Físiques
(IRPF) i , en cas d´haver-ni , l´impost sobre el valor afegit (IVA), a l´Agència tributària de
Catalunya , un cop instaurats els mecanismes que ho facin factible i , d´acord amb
l´estratègia conjunta que determini l´AMI

Tercer.- Trametre aquest acord a l´AMI per tal que es consensuï un calendari d´actuació
conjunta que aglutini el màxim de municipis adherits a l´ Associació de Municipis per la
Independència.
El resultat de la votació d’introducció de l’esmena obté els vots a favor de CiU 5 i EsquerraAM 1, les abstencions de la PICaldes 4, PSC-PM 1, ICV-EUIA-E 1 i el vot en contra de PP
1.

La Regidora Sra. Lozano diu que ella pensa que la moció és clara i explícita en molts punts.
I que el perquè la presenten està clar, ve reflexat a la moció , però insisteixen, l’espoli fiscal
i els deutes de l’Estat Espanyol amb Catalunya que s’han mantingut al llarg dels anys. Fins i
tot cal tenir en compte que la càrrega fiscal en aquests moments és homologable als països
rics del nord d’Europa. Darrerament han vist publicat el càlcul de les balances fiscals del
2010 , dades que continuen essent esgarrifoses i úniques al món, amb més de
16.000.000.000 € de dèficit fiscal. I pensen que els Ajuntaments de Catalunya interactuïn
per aquesta situació i es posin les bases per a una solució definitiva. Repeteix que aquest
acte és completament legal , abans li ha semblat sentir que presentaven propostes
anticonstitucionals. Suposa que no fa referència a aquesta perquè és totalment legal. Ho han
avalat informes de l’Agència Tributària espanyola i de l’Agència Tributària Catalana que
han reconegut la legalitat de la seva acció en diferents actes administratius. Per tant,
repeteix, és completament legal. I té la cobertura d’entitats municipalistes com l’Associació
de municipis per a la independència de la qual el nostre municipi en forma part. És de calaix
que presenten aquesta proposta per adherir-se. Demanen que exerceixin la sobirania fiscal ,
que ingressin els pagaments que s’hagin d’efectuar de l’Ajuntament, tan IRPF com IVA a
l’Agència Tributària Catalana , a banda d’informar a l’Associació de Municipis per a la
Independència , a la Generalitat i a l’Agència mateixa d’aquest fet. També demana que
s’informi d’aquest fet als ciutadans per si volen acollir-s’hi lliurement si ho desitgen. El que
faculta aquesta moció és recaptar a l’Agència Tributària Catalana els nostres diners i fer
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front a la despesa social que es deia abans, incideix, tant dels partidaris de la independència
com dels que avui no ho són. Perquè aquí, a Catalunya, en viuen que ho són i d’altres que
no, però tots pateixen les mateixes conseqüències d’aquest espoli fiscal. Diu que aquí no s’hi
valen abstencions. La paciència arriba a un límit i no pot ser permanent. Ella creu que és una
bona acció a fer per part de l’Ajuntament.
I afegeix que respecte a l’esmena, no li sembla malament perquè és una qüestió de forma.
El Regidor Sr. Jordi Aparicio per part de la PICaldes no té res a dir.
A continuació, per part del PP la Regidora Sra. Elizabeth Mesa diu que per al.lusions abans
ella no ha mencionat cap partit polític, però com que la Regidora Sra. Lozano s’ha donat per
al.ludida, li farà l’aclariment. Temps enrera va presentar una proposta perquè es pengés
l’estel.lada al balcó de l’Ajuntament de Caldes de Malavella i aquesta proposta és
anticonstitucional. Continua dient que el propi Estatut de Catalunya deixa molt clares les
coses sobre els tributs de l’Estat i sobre els de la Comunitat Autònoma. A l’article 204 diu
que “la gestió, recaptació, liquidació i inspecció de tots els tributs propis de la Generalitat de
Catalunya, així com, per delegació de l’Estat, dels tributs estatals cedits totalment a la
Generalitat, correspon a l’Agència Tributària de Catalunya. La gestió, recaptació, liquidació
i inspecció dels altres impostos de l’Estat recaptats a Catalunya correspondrà a
l’Administració Tributària de l’Estat, sense perjudici de la delegació que la Generalitat
pugui rebre d’aquest , i de la col.laboració que pugui establir-se especialment quan així ho
exigeixi la naturalesa del tribut”.
La Regidora Sra. Mesa diu que això és el que diu el propi Estatut de Catalunya. Decidir
unilateralment estendre la competència de l’Agència Tributària Catalana a figures tributàries
recaptades per l’Estat és nul.la de ple Dret i completament ineficaç. Actualment la Llei
estableix que tant l’IVA com l’IRPF s’han de pagar a l’Agència Tributària Espanyola.
El que haurien d’exigir és que el Govern de la Generalitat aprovi mesures per recuperar
l’economia, reduir l’atur i que treballi per millorar el sistema de finançament . Actualment
tenim un sistema de finançament que va pactar el Partit Socialista i que certament no és el
millor. Nosaltres des del Partit Popular Català, creiem que es pot aconseguir un millor
finançament per Catalunya, més just i equilibrat. Treballar per aconseguir-ho és un propòsit
realista, el que demanen en aquesta moció, avui per avui no ho és. I és per això que el PP
votarà en contra.
Tot seguit per part d’ICV-EUIA-E intervé el Regidor Sr. Victoriano Ramos que diu que ells
coincideixen amb molts dels paràgrafs que formen part d’aquesta moció però ells entenen
que hi ha prioritats. En el seu moment ells van presentar un pacte econòmic que segurament
al final coincidiran com gestionar-ho, això està claríssim. Però ha fet referència a espoli en
diferents paràgrafs de la moció que presenta. El seu grup entenen que malgrat que estan
d’acord en què es necessita un finançament millor perquè és imprescindible per tirar
endavant perquè som els que més aportem a la hisenda nacional, abans de res, segons el seu
punt de vista, caldria eliminar els espolis interns que hi ha. Hi ha una sèrie de problemes que
realment són interns, són de Catalunya. Ell considera que espoli és recolzar per part de
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diputats i senadors de Catalunya segons quina Llei de l’Estat Espanyol i això s’està fent, i
aquest tipus de votació pot anar en contra de la nostra economia. També ho és no perseguir
als defraudadors a nivell local , també ho seria tolerar que polítics i famílies tenen els seus
diners en paradisos fiscals enlloc de contribuir a l’economia de Catalunya. Inclús, impedir,
encara que siguin inculpats per la Justícia, que al final siguin “arropados” per gent de partit.
A ell se li acudeix el cas Pallarols, el cas Palau , el cas turisme , el cas Pretòria. Hi ha moltes
coses que sota el seu punt de vista caldria netejar primer a casa nostra. En el suposat que es
gestionés la Hisenda Catalana pregunta qui la gestionaria. I torna a preguntar si ho farien
aquells que estan involucrats en aquests casos. Ell s’ho planteja en aquestes condicions.
Afegeix que des de l’any 1981 es té una problema greu amb la Sanitat, la qual l’estem
gestionant nosaltres per a privatitzar-la. Això és un espoli intern que cal resoldre. El seu
grup no vol seguir avançant en una sèrie de situacions com és aquesta, l’autonomia fiscal, i
resulta que a sota de l’estora s’han deixat un munt de casos que en qualsevol moment poden
reaparèixer. Ell no està d’acord que el gestionin persones no respectables, des del seu punt
de vista i des del que representa. És un espoli que es permeti que les oficines del SOC, que
reben les transferències de l’INEM, gestionin menys treball que les ETT. Hi ha un grup de
gent que està espoliant als treballadors. Un exemple seria a l’Hospital de Blanes, que si la
gent veu o escolta els vídeos de “Cafè amb llet” , hi ha un espoli literal, s’hi han gastat 2,4
milions d’euros en informes que no s’han de presentar i és una trama com seria el cas de
l’Ajuntament de Lloret . L’últim estaria en l’Associació Catalana de Municipis on ha
desaparegut diners que no es vol denunciar perquè no es vol presentar l’ACM en contra del
Secretari General. Ell interpreta que primer cal resoldre aquests problemes abans de dir que
es tindrà més diners .Si se’n té més i es gestiona per gent que no està preparada , per no dir
una altra cosa, sembla seriós. Ell ja ha dit al principi que coincideixen en el fons però no en
la forma. Ells s’abstindran, encara que la Regidora Sra. Lozano hagi dit que no hi caben
abstencions, precisament per això, perquè no tenim casa nostra nét. Fa un moment s’ha
parlat de transparència, cal aplicar aquesta Llei, perseguir a la gent que no ho és i després
podran gestionar tot el que vingui. Ell coincideix en pensar que necessiten un finançament
totalment diferent a l’actual . Acaba dient que aquesta és la seva opinió en referència a
aquest tema. Per això s’abstindrà, no votarà en contra perquè coincideixen en molts
aspectes.
Per part del PSC-PM intervé el Regidor Sr. José Fernández Celada, que diu que com a
primer Secretari del Partit Socialista de Caldes, votarà en contra. I té una contradicció de
partit : el Secretari General del PSC, Alcalde de Palafrugell ha votat a favor de tributar a la
Hisenda Catalana. Però ell, com a convençut federalista que és, no encasilla aquest
plantejament dins del federalisme. I per la seva seva pròpia consciència federalista, no pot
votar a favor. Per a ell el que és important és com es reparteixen els diners. Diu que això sí
que és molt important, però el fet de tributar a Catalunya enlloc de tributar a l’Estat, amb un
Estat Federal això no encaixa. Per això ell ha de votar en contra.
La Regidora Sra. Lozano diu que ella pot estar d’acord en moltes de les coses que ha dit el
Regidor Sr. Ramos, però pensa que és oportunista afegir aquest tipus de debat en aquesta
moció que estan presentant. Que ella presenti això no vol dir que exclogui que hi hagi
possible frau fiscal a dins de Catalunya. Les competències d’aquest possible frau fiscal,
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com no ho faci el Sr. Junqueras i el Sr. Mas agafats de la mà... perquè ara mateix és
competència de l’Agència Tributària espanyola. El que ells reclamen és una Agència
Tributària pròpia , amb la recaptació dels nostres impostos, que es gestioni des de casa de la
manera més transparent i neta possible, això és evident. I li pregunta si ell creu si a fora
aquests impostos estan més ben gestionats i segueix preguntant si pensa que estan gestionats
per persones amb més integritat, amb menys corrupció, i afegeix que de corrupció n’hi ha a
tot arreu i evidentment s’ha de lluitar contra aquesta. Ells reclamen que aquests impostos
estiguin recaptats a casa i gestionats pels de casa perquè creuen que les vies amb l’Estat
l’Espanyol, tot i que ho intenten i ho han intentat negociar moltes vegades, estan esgotades,
estan mortes. I com que això no serà d’altra manera, ells vetllen per la totalitat dels
ciutadans de Catalunya , els independentistes i aquells que no hi estan a favor. I la millor
manera per a defensar els seus drets és recaptar els diners aquí i gestionar-los , perquè
aquests se’n van i no tornen.
El Regidor Sr. Ramos diu que abans ja ha dit que ha coincidit en algunes coses i una de les
que precisament ha coincidit ha sigut en l’autogestió. Però ell pensa que aquí hi ha una
problema força important que cal resoldre. Ell no està en contra del que ha dit. Però el
problema cal que es resolgui a casa i aquí no es fa. Després hi ha indults i altres coses que es
tapen posant-se a sobre l’estora. Però també es traurà la gestió dels Ajuntaments. Però en
aquest Ajuntament, tant els que han passat com els hi ha , no té una tatxa, podran haver fet
millor o pitjor les coses , però no hi ha una tatxa de corrupció tal i com es té en altres llocs.
Ell no vol que els impostos siguin gestionats per gent que no tingui les mans netes. Aquesta
és la seva preocupació real. Un exemple, si RENFE traspassa una transferència i s’estan fent
amics dels francesos perquè ho gestionin. I afegeix que es vol una transferència però no es
vol gestionar. Així, si nosaltres gestionem la Sanitats, el Transport... és per donar un millor
servei als catalans i assumir les despeses. El que no poden fer és agafar les transferència i
després fer el que els convé. Això és el problema, si agafem més diners, més transferències
per traspassar-ho, o, tal i com passa amb la Sanitat, si es subcontracta a persones que són
íntims dels que estan gestionant a nivell de Catalunya la Sanitat, tenim el que tenim. I això
és el que no volen. A part, ell pensa que és més important un pacte fiscal, ell pensa que és
imprescindible. I continua preguntant qui administra casa seva millor que els de dins, però
quan hi ha un forat per on s’escapen els diners, no es pot protegir perquè no se sàpiga per on
s’escapa. I aquesta és la seva preocupació. Pot haver-hi autogestió , però si no hi es tenen les
mans netes, cal resoldre-ho. A ell no li serveix que li diguin que ens espolien, ell està parlant
de la gent d’aquí, aquells que estan a prop. Fins i tot s’han venut o estan a la venda edificis
públics. Per això repeteix que el seu grup no està en contra de l’autogestió . Ell voldria un
tipus de gestió País Basc o Navarra on hi hagi autonomia.
El Sr. Alcalde li diu al Regidor Sr. Ramos que a ell li sembla que s’ha desviat una mica del
tema. Ha passat per la corrupció, per l’Ajuntament de Lloret, pel Govern, pel Parlament, fins
i tot pels Hospitals. Ell creu que la proposta de la Regidora Sra. Lozano no anava
encaminada en aquest sentit.
El Sr. Alcalde diu que s’ha de votar l’esmena de CIU.
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El Regidor Sr. Ramos , per part d’ICV-EUIA-E diu que si l’accepta no cal votar-la.
Es procedeix a la votació de la moció amb la incorporació de l’ esmena abans aprovada
quedant la part resolutiva amb els acords següents:
ACORDS:
Primer.- Manifestar la voluntat del municipi de Caldes de Malavella d´exercir la seva
sobirania fiscal i, en conseqüència adoptar el compromís d´ingressar els pagaments
efectuats per l´ajuntament , corresponents a l´impost sobre la renda de ls persones Físiques
(IRPF) i , en cas d´haver-ni , l´impost sobre el valor afegit (IVA), a l´Agència tributària de
Catalunya , un cop instaurats els mecanismes que ho facin factible i , d´acord amb
l´estratègia conjunta que determini l´AMI
Segon.- Adreçar a aquells ciutadans o empreses de Caldes de Malavella que vulguin acollirse a aquesta pràctica a les plataformes, entitats o associacions que donin assessorament en
aquest tema.
Tercer.- Trametre aquest acord a l´AMI per tal que es consensuï un calendari d´actuació
conjunta que aglutini el màxim de municipis adherits a l´ Associació de Municipis per la
Independència.
Quart.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a treballar coordinat amb les
Associacions Municipalistes de Catalunya per la creació de la Hisenda pròpia.
Cinquè.- Notificar el present acord a la Conselleria d’Economia de la Generalitat de
Catalunya, a l’Associació de Municipis per la Independència , a la Plataforma Catalunya Diu
Prou i a l’Agència Tributària de Catalunya.
Sotmesa a votació la proposta que en resulta, és aprovada per 8 vots a favor del Grup de
CiU, Esquerra Republicana, i de dos regidors de la PiCaldes (Srs. Aparicio i Sàbat); 2 vots
en contra del grup PSC-PM i PP, i 3 abstencions, dos regidors de la PiCaldes (Srs. Colomer i
Comalada) i 1 del grup ICV-EUIA-E.

VUITÈ. RENÚNCIA SOU ALCALDE
La Secretària llegeix el Dictamen de la Comissió Informativa.
El Ple municipal de data 30 de juny de 2011 va establir el règim de retribucions ,
assistències i indemnitzacions als membres de la corporació aprovant la relació de càrrecs
corporatius a desenvolupar en règim de dedicació parcial i, establint pels altres càrrecs la
percepció d’assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de
que en formin part.
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En data 13 de maig de 2013 el Sr. Alcalde dicta la resolució núm. 28/2013 següent:
“El Ple de data 30 de juny de 2011 va establir la relació de càrrecs corporatius a
desenvolupar en règim de dedicació parcial, dels quals hi ha :
Percentatge dedicació
Grup 1.- Alcaldia, Sr. SALVADOR BALLIU TORROELLA

130 hores (75,75%)

En el mateix acord es fixava la quantia i règim de retribucions i se n’acordava sol•licitar a
l’oficina territorial de la Tresoreria General de la Seguretat Social l’afiliació i/o alta en el
Règim General de la seguretat Social.
En data 9 d’abril he estat nomenat President del Consell Comarcal de la Selva càrrec que
té atribuïda una retribució per dedicació exclusiva, la qual cosa comunico a l’administració
de l’ajuntament de Caldes de Malavella i
RESOLC:
1er.- Que el servei de personal procedeixi a anotar la meva baixa en el règim de dedicació
parcial aprovat pel Ple de data 30 de juny de 2011.
Que així mateix es procedeixi a donar de baixa a la Seguretat Social.
2on.- Que es doni compte del present acord en el primer ple que se celebri.
Així ho mana i signa l’Alcalde, Salvador Balliu Torroella a Caldes de Malavella a 10
d’abril del dos mil tretze.”
Per part de la PICaldes el Regidor Sr. Joan Colomer diu que ja que avui es parlava de
transparència, que s’apliqui aquesta perquè veuen que el Sr. Alcalde no vol donar cap més
explicació. Per això hauran de fer-li unes quantes preguntes. La primera seria aclarir que el
Sr. Alcalde deixarà de percebre el sou que tenia per la dedicació parcial però continuarà
cobrant assistències perquè ell assisteix a una sèrie de reunions que estan molt ben
retribuïdes si es comparen als Plens i a les Comissions Informatives. La Comissió de
delegats, a la qual només hi assisteixen els membres de CIU i del PSC, i que hi ha cada
setmana, està molt més ben retribuïda que les Comissions Informatives . Ell només vol
aclarir que deixarà de cobrar 27.000€ del sou però passarà a cobrar uns 17.000€ en concepte
d’assistències. Per altra banda dir que ja està exercint el càrrec de President del Consell
Comarcal amb dedicació exclusiva. A ell li agradaria saber quantes hores dedica a la
setmana com a President del Consell Comarcal amb dedicació exclusiva i si li queda temps
per fer d’Alcalde de Caldes.
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El Sr. Alcalde diu que dedica els dilluns, dimecres i divendres al matí a Caldes i la tarda dels
dimarts i divendres. El dissabte i diumenge treballa fent presència en els actes que es fan a la
Comarca i també a Caldes. I el dilluns a la tarda, el dimarts al matí, dimecres a la tarda .
dijous al matí i divendres a la tarda està a Santa Coloma.
El Regidor Sr. Colomer diu que divendres a la tarda havia dit que estava a Caldes.
El Sr. Alcalde demana perdó i aclareix que al matí està a Caldes i a la tarda està a Santa
Coloma.
El Regidor Sr. Colomer diu que així no està en dedicació exclusiva al Consell Comarcal.
El Sr. Alcalde diu que sí, hi fa totes les hores i a més ve a Caldes a treballar-hi.
El Regidor Sr. Colomer diu que no li lliga.
El Sr. Alcalde diu que ja els hi farà arribar.
El Regidor Sr. Colomer demana que els hi aclareixi quan cobra de President del Consell
Comarcal.
El Sr. Alcalde diu que exactament no ho sap però li sembla que 2.200€.
El Regidor Sr. Colomer diu que ell sí que ho sap, 60.000€ bruts anuals.
El Sr. Alcalde diu que li passarà una nòmina.
El Regidor Sr. Colomer diu que parli amb l’interventor perquè és el que van aprovar.
El Sr. Alcalde li pregunta què cobra ell, perquè no ho sap.
El Regidor Sr. Colomer diu que aproximadament cobra 300€ al mes.
El Sr. Alcalde li pregunta quant cobra del Consell Comarcal.
I el Regidor Sr. Colomer diu que uns 100€. I insisteix que el Sr. Alcalde com a President
del Consell Comarcal cobra 60.000€ a l’any.
El Sr. Alcalde insisteix que són bruts. I que no són 60.000€.
El Regidor Sr. Colomer diu que són més de 59.000 € bruts perquè és el que es va aprovar. I
és per anar-hi un parell de matins i un parell de tardes.
29

El Sr. Alcalde diu que això és el que li sembla al Regidor Sr. Colomer.
El Regidor Sr. Colomer diu que explica les coses tal i com són, i com a ciutadà de Caldes i
com a ciutadà de La Selva se sent doblement enganyat perquè està cobrant del Consell
Comarcal amb dedicació exclusiva que no està exercint perquè dedica més temps a Caldes
que al Consell Comarcal i també perquè va ser triat Alcalde de Caldes i continua cobrant
com a tal per anar a fer feines al Consell Comarcal. Per això ell personalment i creu que
molts ciutadans de Caldes i de La Selva es poden sentir doblement enganyats.
El Sr. Alcalde explica que el que no diu el Regidor Sr. Colomer és que el Sr. Alcalde és
President del Consell Comarcal i només té un sou. I en canvi ell deu cobrar de professor, del
Consell Comarcal i de l’Ajuntament de Caldes. Té tres sous.
El Regidor Sr. Colomer diu que sí.
El Sr. Alcalde li pregunta al Regidor Sr. Colomer quan va al Consell Comarcal per assistir al
Ple i pregunta si és cada tres mesos.
El Regidor Sr. Colomer li respon que pel que cobra ho hauria de saber.
El Sr. Alcalde diu que el Regidor Sr. Colomer cobra una quantitat significativa i si fa
números tal vegada cobra més que ell.
A continuació, per part d’ICV-EUIA-E intervé el Regidor Sr. Victoriano Ramos que diu que
amb la renúncia del sou del Sr. Alcalde li passa igual que quan es va proposar que els
Regidors donessin la paga extraordinària del mes de desembre . Fa dos anys ells no hi estava
d’acord perquè volia saber on aniria a parar els diners que ells deixaven de cobrar, aquest
any es va decidir que anava a Càritas, benvingut sigui, encara que no és el que a ell li
hagués agradat especialment. Però ho va acceptar. Ara passa el mateix amb el sou del Sr.
Alcalde. Pregunta a on va el sou del Sr. Alcalde. A ell no li serveix que vagi a parar al sac
comú. Afegeix que hi ha necessitats socials a Caldes i creu que almenys una part d’aquest
sou hauria d’anar dirigit a un tema social o un tema d’ajuda. Això és el que li agradaria
saber. A ell li sembla bé que no cobri aquests diners però no que vagi a parar a una bossa
general. A ell li agradaria saber exactament a quina partida anirà. Ell defensa el tema social i
pensa que l’oportunitat del Sr. Alcalde d’ajudar-hi.
El Sr. Alcalde diu que ell ha renunciat al sou i d’aquesta partida sobraran uns diners i quan
s’hagi de fer una modificació de pressupost la Comissió Informativa ja decidirà on van. I a
partir d’aquí es farà la proposta on van aquests diners.
Per Part d’Esquerra-AM intervé la Regidora Sra. Isabel Lozano que diu que ella es reafirma
una mica amb els números que estaven parlant abans. El Sr. Alcalde diu que renuncia al sou,
i ho fa perquè hi ha un pacte que fa que renunciï a aquest. Primer perquè entra com a
President del Consell Comarcal amb una dedicació exclusiva que evidentment no farà i si
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allà cobra dedicació exclusiva, evidentment no pot cobrar-ho tot aquí. Ella entendria que fes
un acte de generositat deixant-ho de cobrar tot, no només 10.000€, que evidentment són
molts euros. Així acabarà cobrant els 59.000€ del Consell Comarcal més les
indemnitzacions d’aquí i si fan el càlcul se’n van a més de 70.000€. Això fa que vegi que
clarament s’enriqueix amb el canvi. Ella demana que faci l’acte de generositat de no cobrar
absolutament res de l’Ajuntament de Caldes i destinar-ho a fins socials tal i com està escrit ,
no a una possible aportació a cultura, sinó a fins socials.
Per part del PP intervé la Regidora Sra. Elizabeth Mesa que diu que ella en principi no es
volia pronunciar sobre aquest dictamen, però sentint el que diuen els seus companys de
l’oposició queda una mica sobtada perquè qualsevol diria que ells treballen de forma
gratuïta. Ella considera que tothom que treballa o que assumeix una responsabilitat se li ha
de remunerar. I sent vergonya aliena perquè són regidors que haurien d’estar vetllant per
altres temes que no cal que mencioni. Des d’un punt de vista legal ha de renunciar a un sou ,
però de totes manera l’honra fer aquest pas. I no té res més a dir.
Per part del PSC-PM el Regidor Sr. José Fernández Celada no té res a dir.

NOVÈ. INFORME DE COMPLIMENT DELS TERMINIS PREVISTOS PER LA
PAGAMENT DE LES OBLIGACIONS DE L’ENS LOCAL
La Secretària llegeix l’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
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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
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 primer trimestre de 2013 és de 1002, amb
un import total de 815.927,11 €.
D'aquest nombre, el 11,44% pertany a pagaments realitzats durant el trimestre dins el
termini legal amb un import total de 93.327,41€.
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 22 amb un import total de 61.719,40€.
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 de gener de 2013 i 31 de març de 2013.
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El present informe s’ha d’elevar al Ple municipal, per a la seva consideració i coneixement i
ha de trametre’ls, 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 diu que el Sr.
Alcalde no ho vol comentar i ell no entén , hauran de comentar-ho ells. Quan van veure
l’informe de l’últim trimestre del 2012 , que era el primer després d’haver-lo demanat ells
moltes vegades, i recorda que és un informe obligatori, ja van veure que sortien uns números
molt dolents. El Sr. Alcalde va dir que hi estaven a sobre i mirarien d’arreglar-ho. Però ara
veuen que encara va pitjor. De 1.002 factures pagades durant aquest trimestre , només 95 es
van fer dintre del termini, 907 fora del termini. I això vol dir que afecta a gairebé tots els
proveïdors de l’Ajuntament, que s’estan pagant a fora de termini, amb els problemes que
actualment tothom té. Si es mira amb la quantitat de diners de més de 800.000€ , 722.000€
es van pagar fora de termini. Ells entenen els problemes de tresoreria que pot tenir
l’Ajuntament però li agradaria que el Sr. Alcalde li digués què pensa fer per arreglar-ho o si
això ho troba normal i cada trimestre l’informe sortirà d’aquesta manera. Li agradaria que el
Sr. Alcalde li expliqués una mica.
La Regidora Sra. Àngela Frigolé respon que tal i com molt bé ha dit el Regidor Sr. Colomer,
no s’han complert els terminis però això no vol dir que s’hagin pagat a 60 dies, s’han pagat a
31 o 32 dies però dóna un resultat d’estar fora de termini. Tal i com van dir l’altre trimestre
estan treballant per poder pagar el màxim legal possible. Val a dir que els primers mesos del
2on trimestre la setmana passada va demanar informes de com estava i s’està pagant a 31-32
dies de mitjana. Esperen poder-ho mantenir la resta del trimestre. Tal i com ell ha vist molt
bé a final de trimestre van quedar 22 factures per un import de 61.000€ a pagar , fora de
termini. Amb aquests números la quantitat pagada fora de termini sembla molt grossa però
això no vol dir que s’hagi pagat a 90 dies. A alguns proveïdors se li pot haver pagat a 45 dies
i a un altre a 45 dies. I la seva prioritat quan hi ha diners i tresoreria és pagar als proveïdors
de l’Ajuntament endarrerint el pagament de les factures de les Administracions o les factures
de grans empreses que tenen més solvència que els petits proveïdors que tots coneixen la
situació per la qual estan passant. I el seu esforç dia a dia és ajustar els pagaments als 30 dies
i si no s’ha fet és perquè la tresoreria no ho ha permès. Tal i com saben el primer trimestre és
el que l’Ajuntament té menys ingressos. A partir d’ara s’han començat a cobrar els impostos
dels vehicles , a partir de juny es cobrarà l’IBI i a partir d’ara espera i desitja que es puguin
complir els 30 dies.
El Regidor Sr. Colomer diu que el període mitjà de pagament és de 50 dies, gairebé 51. No
són 60 i li sembla que no ho havia dit.
La Regidora Sra. Frigolé diu que hi ha de tot, és una mitjana.
El Regidor Sr. Colomer diu que n’hi haurà de 30 i n’hi haurà de 70, però la mitjana és de 50.
I l’esforç és aquest.
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La Regidora Sra. Frigolé li respon que sí.
El Regidor Sr. Colomer diu que a ell li agradaria saber com s’hi estan esforçant, què estan
fent exactament per arreglar-ho?
El Sr. Alcalde diu que tal i com faria tothom, mirar de gastar menys per estar al dia i poder
complir. Hi ha uns ingressos que no venen donats durant aquest període perquè hi ha uns
mesos que no es cobra.
El Regidor Sr. Colomer respon que hi ha municipis que afavoreixen que l’IBI es pagui al
gener. Es podria fer això, en canvi el Sr. Alcalde diu que l’IBI es començarà a cobrar ara. I
afegeix que hi ha municipis que donen incentius perquè l’IBI es pagui el mes de gener.
Pregunta el per què no es fa. També pregunta el per què no demanen una pòlissa de crèdit o
intenten treure més bestretes del Consell Comarcal. A ell li agradaria que li expliquessin
aquestes coses perquè ell ja sap quines solucions hi ha. Recorda que quan ell era Alcalde
l’Alcalde actual li preguntava el perquè demanava bestretes al Consell Comarcal. Li retreia
que demanés bestretes al Consell Comarcal. En canvi ell li diu que en demani. Ell li deia que
feia mal fet, en canvi ell pensa que està ben fet perquè es pot aprofitar tot el finançament que
té el Consell Comarcal perquè l’Ajuntament pugui pagar quan toca. A ell li agradaria que li
contestessin .
El Sr. Alcalde diu que ja ho fan, que ells tenen pactades unes bestretes mensuals i miren
d’estalviar-se la pòlissa perquè pagaven un dineral de les pòlisses. Ells intenten donar-li la
volta, atrapar la cua. Una vegada una hagin fet no pagaran interessos i estaran al dia. I de fet,
tots els esforços de la Regidora d’hisenda van en aquest sentit, el de posar-se al dia. I diu
que els números ho van demostrant. Van avançant i baixant els períodes de pagament. Ell
creu que es posaran al dia.
El Regidor Sr. Colomer diu que s’hi ha de posar per Llei, no faran res d’extraordinari.
El Sr. Alcalde diu que el Regidor Sr. Colomer miri els pobles que compleixen la Llei.
El Regidor Sr. Colomer respon que n’hi ha molts que sí que ho fan.
El Sr. Alcalde diu que n’hi ha molts que no.
El Regidor Sr. Colomer insisteix en dir que n’hi ha molts que sí i pregunta si s’ha de mirar
els que ho fan bé o els que ho fan malament.
El Sr. Alcalde diu que l’esforç que fan és en aquest sentit.
Per part d’ICV-EUIA-E intervé el Regidor Sr. Victoriano Ramos que diu que fa uns sis
mesos va presentar una proposta on una de les fórmules que hi havia era que l’IBI es pogués
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pagar al llarg de tot l’any amb la finalitat de tenir diners però també que molta gent que té
una situació econòmica precària ho pogués fer efectiu. Anteriorment s’ha comentat el tema
de bestretes al Consell Comarcal , però no hi ha cap dubte en què cal resoldre-ho, i el Sr.
Alcalde té les solucions damunt la taula. Ells en el seu moment li van fer una proposta, que
és la de l’IBI , ell no sap si li servirà o no, però el que no pot ser és que hi hagi factures
sense pagar per manca de liquidés a la caixa quan hi ha mitjans per resoldre-ho. El portaveu
de la PIC li acaba de fer una proposta i ell també li va fer la de l’IBI que es cobrés a primers
d’any.
El Sr. Alcalde diu que l’IBI ja es fracciona, ho van aprovar així.
El Regidor Sr. Ramos diu que es fracciona des de que surt al cobrament, però amb
anterioritat no.
El Sr. Alcalde diu que l’any passat van demanar una pòlissa de crèdit al gener, però després
de passar per tots els bancs els hi van donar al setembre. Una simple pòlissa que es va tornar
puntualment a final d’any. Costa molt avui en dia. A més, amb uns interessos molt alts. Ell
ara no ho té aquí però les oficines estan obertes per a demostrar-li tots els passos i totes les
activitats bancàries on van anar per demanar aquesta pòlissa. Li sembla que era de 900.000€.
Van travessar tot un calvari abans no els hi van donar, i va ser retornada a finals d’any.
El Regidor Sr. Ramos diu que ell quan va fer la proposta de l’IBI per a les persones amb una
economia precària , s’hi podia acollir tothom. I si es podia pagar des del dia 1 de gener ,
podia pagar una quantitat fins que sortís el padró . Tenia un any per pagar. Però no es va
aprovar aquella moció que ells van presentar. En aquella moció posaven al mig als bancs de
Caldes. També es va explicar que hi havia problemes en què deixessin diners, es va treure el
tema dels bancs de Caldes. Va ser una moció presentada que no es va aprovar. Hi haurà gent
que li anirà millor començar a pagar el dia 1 de gener les escombraries i els IBIS i hi hauria
diners a la caixa. No sap si és qüestió de pagar, però sí que cal controlar la despesa i els
ingressos. Seria un bon mitjà perquè la gent aniria pagant a poc a poc i no de cop.
La Regidora Sra. Frigolé explica que el dia que les Administracions de l’Estat i de la
Generalitat paguin al dia també hi haurà més disponibilitat de tresoreria. Si s’arriba a
complir el que ha dit el Sr. Rajoy que farà una transferència perquè totes les
Administracions paguin a 30 dies, l’Ajuntament de Caldes també podrà pagar a 30 dies.
El Regidor Sr. Ramos diu que la proposta que van fer en el seu moment era per ajudar a les
persones amb una situació econòmica més dolenta.
La Regidora Sra. Frigolé pregunta al Regidor Sr. Ramos si està parlant de les persones o de
la tresoreria.
El Regidor Sr. Ramos diu que està parlant de la Tresoreria, perquè al final els que paguen a
l’Ajuntament són les persones i si aquestes no ho fan, no hi ha Tresoreria.
35

La Regidora Sra. Frigolé diu que si paguen l’1 de gener o el 30 de juny, és per la Tresoreria
de tot l’any. I afegeix que s’ha de poder disposar de tot el global.
El Regidor Sr. Ramos diu que està d’acord en què és tot el global, però està parlant de la
possibilitat de tenir diners durant el primer trimestre.
Tot seguit intervé, per part d’ESQUERRA-AM la Regidora Sra. Isabel Lozano diu que ella
pensa que sí que s’ajuda pagar perquè si les petites empreses cobressin no tancarien. I
moltes vegades aquestes petites empreses s’han endeutar perquè l’Administració no paga al
dia. Diu que la pòlissa de crèdit és una bona solució, encara que s’hagi començat a gestionar
al gener i la dónen al setembre. No és qüestió de què no es faci perquè costa molt la seva
gestió. També es poden admetre altres propostes que puguin servir per a millorar la
tresoreria. Que és difícil, n’és totalment conscient, però no cal renunciar al sistema financer.
La Regidora Sra. Frigolé pregunta si hi ha alguna empresa de Caldes que hagi hagut de
tancar perquè l’Ajuntament no l’hagi pagat al dia.
La Regidora Sra. Lozano diu que ara mateix no en coneix cap. Ella ha dit que
l’Administració paga tard i això provoca que els empresaris s’hagin d’endeutar o de tancar la
porta. És una realitat aquí a tot arreu.
La Regidora Sra. Frigolé diu que estan parlant de Caldes.
La Regidora Sra. Lozano diu que a Caldes paguen amb una mitjana de 50 dies, això vol dir
que paguen tard per no endeutar-se. No s’ha pogut fer front al termini legal de pagament per
falta de disponibilitat de Tresoreria (només faltaria!). Suposa que no es pot fer l’informe de
manera diferent o una altra fase per posar-ho.
Per part del PP intervé la Regidora Sra. Elizabeth Lozano dient que temps enrera, quan el PP
va fer una proposta per poder pagar els proveïdors a 30 dies, l’equip de govern no es va
voler adherir perquè deien que tenien una Tresoreria i una economia sanejada. I ara s’està
veient que no es paga al dia.
El Sr. Alcalde diu que el que cal que sàpiga és el que ha dit la Regidora Sra. Frigolé fa una
estona: els hi deuen un munt de subvencions que els hi han donat però no les han cobrat.
La Regidora Sra. Mesa diu que s’oferia perquè els proveïdors poguessin cobrar a 30 dies i
aquí no s’hi van voler adherir perquè se suposava que els pagaments es farien al dia, i aquest
no és el cas.
El Sr. Alcalde diu que el tema és la liquidesa.
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DESÈ. RENÚNCIA CÀRREC REGIDOR
El Regidor Sr. Comalada per part de la PICaldes diu que confirma la renúncia com a
Regidor que ell va presentar en el seu dia a l’Ajuntament . La seva activitat política es
centrarà bàsicament en el partit mentre ells el vulguin i ell tingui ganes de fer-ho i pugui ferho.
També volia agrair la paciència que han tingut en tenir-lo aquí i al mateix temps demanar
disculpes per si en algun moment ha faltat a l’educació amb algú. Els agraïments els
centraria en aquelles persones, Regidors, que a vegades li han donat informació per a fer la
tasca que s’havia de fer a l’Ajuntament i també als Serveis Administratius de l’Ajuntament
que sovint han col.laborat en aquestes qüestions.
Per últim es volia referir, si se li permet, a unes declaracions que va fer el Sr. Alcalde en un
diari que ara no recorda quin era, en relació a les causes per les que ell plegava. Deia que
presumptament podia ser perquè no s’entenien políticament els Regidors de la PIC. Ho
aclareix dient que li sembla molt inoportú fer aquest tipus de declaracions , encara que entén
perfectament que es puguin fer, i tothom és lliure de fer-ho, però tal vegada hagués quedat
millor , des del seu punt de vista, que enlloc d’intentar alimentar una rèdit polític electoral a
través de les declaracions que va fer el Sr. Alcalde, podia haver agafat el telèfon i preguntar
què passava que hagués presentat una instància de renúncia, enlloc d’encarar-ho per l’altra
banda. A ell li sembla que intentar treure rèdit polític d’aquestes qüestions fa que la gent no
ho entengui i forma part d’una manera de fer política molt antiga. Això provoca que els
polítics que practiquen aquesta manera de fer , posteriorment no siguin prou valorats pels
ciutadans com a conseqüència d’això, perquè fan servir clixés del segle passat.
El Sr. Alcalde li demana disculpes perquè diu que si que va fer la declaració, la qual es va
fer fora de context i la van publicar. Ell va dir que havia entrat una instància . Al cap d’uns
dies un periodista el va anar a veure i van parlar extensament . Tal vegada sí que va fer una
expressió d’aquest tipus malgrat que no ho recorda. Torna a demanar-li disculpes. Li diu que
li vol agrair , en nom de tot el grup, els anys que ha dedicat com a Regidor i com a Alcalde,
a Caldes. I en nom de tot el grup de CiU li desitgen molta sort i que continuï treballant pel
poble.
El Regidor Sr. Comalada dóna les gràcies i s’acomiada dient que fins una altra. Afegeix que
els hi desitja sort en les seves actuacions en el Ple i èxits polítics.
A partir d´aquest moment el Sr. Lluís Comalada Guinó deixa el càrrec de regidor de
l´Ajuntament de Caldes de Malavella.

PUNT D´URGÈNCIA QUE ES PROPOSA LA PLE:
MOCIÓ DEL GRUP d’ICV-EUIA-E SOBRE LA INTERRUPCIÓ VOLUNTÀRIA DE
L’EMBARÀS (IVE) I EL DRET DE LES DONES A DECIDIR.
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El Sr. Alcalde explica que hi ha una moció presentada pel grup d’Iniciativa que s’ha
presentat a última hora quan l’ordre del dia fins i tot estava tancat. Això no és la manera
d’actuar ni de dir, però per incorporar aquesta moció dins de l’ordre del dia en cal votar-ne
la urgència.
Per part d’ICV –EUIA-E el Regidor Sr. Victoriano Ramos diu que ells van presentar aquesta
moció el dissabte al matí , l’han tramesa a tothom per correu electrònic i ja expliquen a la
primera part de la moció que degut al tema que és , que seria el de la salut de les dones,
concretament, sobre l’avortament o interrupció voluntària de l’embaràs. Tracta d’una Llei
que s’està discutint a Madrid i que d’aquí a dos mesos , que és quan es fan els Plens, no
saben si la Llei ja estarà aprovada o no, creuen oportú presentar-la. Ells creuen que les dones
han de decidir sobre els seus embarassos , si volen ser o no ser mares i cap Llei ha
d’imposar-els-hi el que han de fer. Les dones són les mares i són qui tenen als nens o nenes,
però són elles les que han de decidir si tiren endavant un embaràs o no. Aquest és un dels
motius pels quals ells volen el dret a decidir. Perquè cada grup, cada persona... puguin
decidir-se en un sentit o un altre. I repeteix la urgència d’incloure aquesta moció perquè
d’aquí dos mesos que és quan es celebrarà el proper Ple segurament la Llei ja estigui al
carrer. Precisament per això la presenten ara.
Per part del PP la Regidora Sra. Elizabeth Mesa diu que a ella li sembla perfecte que el grup
d’Iniciativa vulgui entrar una proposta, però considera una falta de respecte de la manera en
què s’ha fet, per correu electrònic i a última hora. Ella recorda al Sr. Alcalde que l’última
vegada que ella va fer una proposta d’aquest tipus no se li va permetre. Considera que és una
falta de respecte vers les altres forces polítiques la manera en què s’ha fet. Dirigint-se al
Regidor Sr. Ramos li diu que ell està en ple dret de presentar les propostes que vulgui, però
li sembla una falta de respecte el fet que no hagi respectat la manera, les dates i com es fa ,
perquè ell és el primer en predicar i exigir que tot això es compleixi.
El Regidor Sr. Ramos respon a la Regidora Sra. Mesa que ell no sap si ha llegit el ROM,
però hi ha la via d’urgència a través de la qual es pot presentar documentació. I això s’ha fet
legalment. Es vota si es discuteix o no. I afegeix que ella ha de llegir-se els papers.
La Regidora Sra. Mesa diu que aquí les vies d’urgència depenen de cadascú.
El Regidor Sr. Ramos diu que pot defendre-la o ho farà ell.
La Regidora Sra. Mesa diu que ja ho defensarà quan li toqui.
El Regidor Sr. Ramos diu que si no li importa, que calli quan ell parla.
El Sr. Alcalde aclareix que el Ple el porta ell i dóna la paraula al Regidor Sr. Ramos.
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El Regidor Sr. Ramos diu que ha estat presentada per una norma concreta que existeix. I
continua explicant que és una via legal que aquí estan tots per decidir si es discuteix o no.
El Sr. Alcalde diu que ell vol afegir una cosa, la manera de fer no és la més adequada. Si és
que hi ha una urgència perquè aquesta Llei s’està tramitant, ja ho votaran. Però si les
Comissions Informatives es fan 15 dies abans per discutir i explicar bé els temes, no és
lògic que quan l’ordre del dia ja s’havia tancat, s’incorpora aquesta moció. El que voten ara
és l’urgència d’aquesta via. Això fa que la Regidora Mesa també tingui certa raó perquè no
és la millor manera de fer.
El Regidor Sr. Ramos afegeix que aquest tema es va discutir dijous al Parlament de
Catalunya , i afegeix que no sap si ells ho saben o és que no n’estan assabentats.
El Sr. Alcalde li diu que ell ho va presentar el dissabte.
El Regidor Sr. Ramos diu que el dijous, quan van rebre la informació ja no era hàbil. Van
confeccionar l’escrit i el divendres al vespre ho tenien tots. Insisteix en què és decisió del
Ple dir si es discuteix o no.

Es procedeix a la votació de la inclusió per tràmit d’urgència amb el resultat de sis
vots a favor: 4 del Grup de CiU, 1 d’ICV-EUIA-E i 1 d’ESQUERRA- AM; un vot en
contra del grup P.P.; i cinc abstencions: 1 del Sr. Alcalde, 3 del grup PiCaldes, 1
del PSC – PM.
El Sr. Alcalde demana que es procedeixi a la lectura de la Proposta:
PROPOSTA SOBRE LA INTERRUPCIÓ VOLUNTÀRIA DE L’EMBARÀS (IVE) I
EL DRET DE LES DONES A DECIDIR.
El dret de les dones a decidir és part fonamental de la lluita històrica del Moviment
Feminista. Al 1985, es produeix una despenalització parcial de l’avortament, però van haver
de passar 25 anys per obtenir una reforma de la IVE una mica més avançada, tot i que encara
amb limitacions inacceptables.
L’avortament ha estat i és una realitat a totes les societats, més enllà dels paràmetres legals
que el regulin. I ho seguirà sent. La prohibició legal i l’ absència de garanties i recursos
sanitaris en igualtat de condicions per a totes les dones suposa posar en perill a moltes
dones, tant a nivell físic com psicològic. De fet, l’existència d’avortaments insegurs són la
tercera causa de mort materna al món.
A Catalunya, el govern de CIU s’excusa en la crisi per impedir la gratuïtat i l’accés a la IVE
a tota la població. A nivell estatal el PP directament utilitza arguments moralitzats per
amenaçar amb una reforma de la llei que ens vol fer retrocedir 30 anys. No podem consentir
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que el Ministre de Justícia insulti a les dones atemptant contra el nostre dret a decidir sobre
el nostre cos i les nostres vides. No podem consentir que se’ns relegui novament al rol de
mare, esposa i cuidadora, com ja està succeint amb les diferents reformes de salut, educació i
llei de dependència. El dret de les dones a escollir sobre la pròpia maternitat és un dret
fonamental a protegir, per això presentem al Ple municipal les següents:
PROPOSTES D’ACORD:
1. Elevar al Govern d’Espanya la sol·licitud/exigència de que no s’atempti contra els
drets fonamentals de les dones per sobre dels no-nats i que NO es modifiqui de
manera restrictiva l’actual Llei Orgànica 2/2010 de salut sexual i reproductiva i de la
IVE.
2. Assegurar la plena capacitat de les dones, incloent les joves, per prendre decisions
sobre la seva maternitat i la seva vida.
3. Impulsar la inclusió dels drets sexuals i reproductius en els estudis de medicina,
infermeria i altres estudis sociosanitaris, en el desenvolupament d’accions formatives
que capacitin per a la pràctica de la IVE, tant quirúrgica com farmacològica, amb la
fi de garantir la preparació integral de els/les professionals per realitzar-la.
4. Posar en marxa un protocol comú per tot el Sistema Nacional de Salut, que asseguri
la prestació efectiva de la IVE a la xarxa sanitària, amb equitat territorial que
asseguri un accés i una proximitat similar en tots el territoris.
5. Garantir l’educació sexual des de l’enfocament de gènere dintre dels currículums
d’ensenyament a primària i secundària.
6. Mantenir l’IVA reduït (4%) per als diferents mètodes anticonceptius i fàrmacs per a
la IVE.
7. Fer arribar aquest acord al Ministeri de Justícia, a la Presidència del Congrés dels
Diputats i a tots els grups polítics del Congrés de Diputats
Per part d’ICV-EUIA-E intervé el Regidor Sr. Victoriano Ramos que diu que actualment
s’està discutint aquesta Llei, en concret es va fer el dia 23 al Parlament de Catalunya. Aquí
no es va aprovar la proposta de Llei del Govern espanyol. Bàsicament perquè al final
aquesta Llei acabarà en què hi haurà un munt de persones que no tindrà mitjans si no tenen
una assistència sanitària que cobreixi els avortaments. Això farà que acabin sortint fora del
país o ho faran amb gent inexperta que poden acabar amb la seva vida. El més important és
que són les dones les que haurien de decidir i la majoria d’elles no estan d’acord en què
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aquesta Llei es porti a efecte . Fa referència a què al Ple hi ha 6 dones que podrien donar la
seva opinió al respecte. Ell ho presenten perquè el Ple ho aprovi perquè consideren que és un
gra de sorra més per intentar que aquesta Llei no es porti a la pràctica. Així i tot tenen clar
que el “rodillo” de les majories ho xafaran. Ells han fet l’esforç de presentar-ho a última
hora. Repeteix que si hi hagués un Ple cada mes ell hauria esperat al proper Ple, però com
que el tenen cada dos mesos, ha preferit fer-ho en aquestes condicions . Ja sap que no és la
millor manera, però és l’única que tenien perquè avui es discutís.
Per part d’ESQUERRA-AM intervé la Regidora Sra. Isabel Lozano dient que li sembla
lamentable que al S.XXI encara vulguin imposar a les dones si volen o no volen ésser mares
i quan ho han de ser. Inicialment no és una decisió fàcil per a cap dona decidir com, què i
quan. Tampoc és fàcil tirar endavant un embaràs . Tots dos casos a vegades porten
conseqüències que a vegades no arriben en el millor moment per afrontar-ho. I pregunta si
consideren responsable que una noia de 15 o 16 anys tiri endavant una gestació no
voluntària. Ella pensa que amb la penalització de l’avortament el que s’aconseguirà serà que
moltes dones posin en risc la seva salut perquè s’hauran vist obligades a practicar
l’avortament en clíniques no homologades on sovint hi ha males praxis professionals. No
totes poden agafar carretera i manta com es feia abans i anar cap al país més proper que ho
permeti. Això serien historietes franquistes dels anys 60 o 70. Per tant, mireu si es va
endarrera, més de 30 anys. Vol manifestar la seva oposició a aquesta modificació de la Llei
perquè cal continuar donant llibertat a les dones que ho volen decidir lliurement.
Per part del PP intervé la Regidora Sra. Elizabeth Mesa que respon que per al.lusions al
Regidor Sr. Ramos que havia dit que hi havia 6 dones, ella és dona i mare i ha sigut mare
quan ha volgut. Hi ha diferents tipus d’anticonceptius a l’abast. Després diu que voldria
parlar sobre aquest tema de la Llei tan urgent :
-

No es criminalitza la dona, es suprimeix el retret penal que es mantenia amb les dues
lleis anteriors: se suprimeixen les penes de presó i les penes de multa per a la dona.
Desapareix qualsevol possibilitat que una dona pugui trepitjar la presó per avortar.
Ella ho explicarà perquè no està d’acord en la manera com el Regidor Sr. Ramos ha
redactat la proposta. Quan es presenta una proposta, a part de les maneres com ho ha
fet, es fa amb propietat.

-

Se suprimeix la possibilitat de que les menors de 18 anys puguin avortar sense el
consentiment dels seus pares o tutors legals.

-

Es canvia el sistema de terminis pel d’indicacions/supòsits.

-

A l’any 1985 hi havia tres supòsits: violació, dany per a la vida o salut física o
psíquica per a la mare i malformació. La idea és tornar a aquests supòsits però amb
matisos. La Comissió de la ONU per als Drets de les Persones Discapacitades ha
41

demostrat a Espanya suprimir el supòsit de malformació i comunicar-ho bans de
l’any 2015.
-

Es regularà l’objecció de consciència dels professionals sanitaris.
El Per què de tot això s’explicaria:

-

Perquè hi ha dos drets en conflicte: el de no nascut i el de la dona que serà mare, i
dels dos ha de prevaldre sobre l’altre sense ser justificat. Així ho ha establert el
Tribunal Constitucional fins a tres ocasions (1985,1996 i 1999).

-

Llei de supòsits: En aquells casos en què els drets entren en conflicte, és el legislador
que ha d’establir quin preval.

-

El PSOE va trencar de forma unilateral el consens amb el que s’havia conviscut
durant més de 30 anys, que es basava en les sentències del Constitucional. Fins a
principis de l’any 2010 va romandre viva la llei anterior.

-

Tot i que cap dona ha anat mai a la presó per avortar amb les lleis de l’any 1985 fins
al 2010, el Govern ha volgut evitar qualsevol possibilitat de que una dona acabi a la
presó. És aquest el motiu pel qual no es penalitza de cap manera a la dona en aquesta
Llei. La Llei no es modifica per a criminalitzar a les dones, sinó per a defensar també
els drets dels no nascuts.

-

Llei 1985: Pena de presó i multa.

-

Llei 2010: Pena de multa (aquesta pena suposa que es castigui amb la presió a qui no
pagui la multa).

-

A la nova Llei no hi ha cap pena per a la dona.
Afegeix que a la societat hi ha divisió d’opinions:

-

Segons l’última enquesta de Demoscopia publicada pel diari El País, entre els
votants del PSOE hi ha diferents opinions. Malgrat que el 60% està a favor de la Llei
Aido, el 40% vol tornar a la Llei de supòsits tal i com planteja el Partit Popular.

-

A diferència del govern socialista, que va canviar la Llei sense haver estat reflectit en
el seu programa electoral, el PP va manifestar clarament la seva voluntat de tornar al
sistema anterior. I hem guanyat les eleccions amb majoria absoluta.
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-

Els socialistes van governar quasi 20 anys (13 amb Felipe González i 8 amb ZP)
sense tocar la Llei de supòsits, ja que és la que genera un major consens a la societat
espanyola.

Després d´aquesta explicació la Regidora Sra. Mesa diu que el PP votarà en contra.
Per part del PSC-PM intervé el Regidor Sr. José Fernández Celada que comença dient que
ell, si fos dona, no li agradaria que ningú triés per ell. Ell combatria si algú s’oposés a la
seva decisió de tenir o no tenir un fill perquè en el seu cos ningú triaria per ell. Però ell és
home. Explica el cas de la seva filla Alba, que quan va quedar-se embarassada , perquè no
totes es queden embarassades segons un programa, estava preparant oposicions als
Ferrocarrils de la Generalitat . Va explicar-li al seu pare el que li passava i ell va dir-li que
era el seu cos, per tant, havia de decidir ella. Però com que li preguntava la seva opinió va
dir-li que avortés. I així va fer-ho, sense cap problema. Actualment està treballant com a
funcionària dels Ferrocarrils de la Generalitat i el Regidor Sr. Fernández Celada té dos néts
preciosos. La seva vida hagués canviat totalment. La seva filla va fer amb el seu cos el que li
sortia del “conyo”.
Per part d’ICV-EUIA-E el Regidor Sr. Ramos diu que respecta el que diu la Regidora Sra.
Mesa, però en referència a la parrafada que ha llegit, amb el que es pretén aprovar no es
respecta al que tria cada dona sinó que se les obliga a fer el que la Llei dicta. Ell pensa que
és decisió de la dona tenir o no tenir un fill, quedar-se embarassada o no, cuidar al nadó
enlloc de treballar o al revés. Són decisions que han de prendre les dones. I referint-se a la
Regidora Sra. Mesa, li diu que si ella no està d’acord en decidir sobre el seu propi cos, ella
sabrà el que votarà. S’ha presentat aquesta moció perquè les dones no perdin l’autonomia
que són les que decideixen sobre el seu cos. I això és l’eix general de la Llei. Ho poden
posar com vulguin, no nat o que ha deixat de néixer, aquest és un altre problema. Però aquí
el problema és que es privarà l’autonomia a la dona de triar el que vol fer. Són les dones les
que han de decidir.
El Sr. Alcalde diu que les Comissions Informatives serveixen per discutir i tenir tota la
informació, no convertint el Ple en un debat.
El Regidor Sr. Ramos repeteix que d’aquí a dos mesos segurament aquesta Llei estarà
aprovada.
La Regidora Sra. Mesa diu al Regidor Sr. Ramos que ell no escolta perquè en cap moment li
ha donat l’opinió. Ella ha argumentat tal i com funciona la Llei. Li demana que no manipuli.
I com a home no voldrà sentir més que ella que és dona. Ella, sota el seu punt de vista, si
una persona és adulta per dur a terme segons quins actes, també ha de ser adulta per les
conseqüències que pugui haver-hi. I es dirigeix al Regidor Sr. Fernández Celada dient-li que
li agradaria que corregís una mica el vocabulari que té.
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El Regidor Sr. Ramos diu que ell no ha tergiversat res. Ell ha dit que les dones han de tenir
el dret sobre el seu cos. Si això és tergiversar, no sap com podria dir-ho.

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per 9 vots a favor: 4 del grup de CiU, 1 del grup
PSC– PM; 1 del grup d’ICV-EUIA-E, 1 del grup d' ESQUERRA- AM i 1 de la regidora Sra.
Sàbat del grup de PiCaldes; 3 abstencions, 1 del Sr. Alcalde, 2 dels regidors de PiCaldes
Srs. Joan Colomer i Jordi Aparicio; i 1 vot en contra del grup P.P.

ONZÈ. 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. 22 al núm. 42 de 2013, ambdós inclosos, i els regidors en queden
assabentats.

2 .- PRECS I PREGUNTES
-

Per part de la PICaldes:
En primer lloc intervé el Regidor Sr. Joan Colomer:
o El primer és un prec que té relació amb els continguts d’aquest Ple. El prec
seria que es posin les piles, perquè si es miren els punts que han anat al Ple .
de 7 dictàmens, n’hi ha 4 de l’oposició i 3 presentats per l’equip de govern
que són tres afers de tràmit: els habitatges dels mestres, els terrenys de La
Benaula i la petita modificació de les prestacions per incapacitat. Això és tot
el que ha presentat l’equip de govern en dos mesos de feina. El prec seria si
de cara al proper Ple hi ha alguna cosa que demostri que estan treballant.
o La pregunta ve relacionada amb les obres. A ell li agradaria saber una mica
l’estat de les obres d’inversió que hi ha previstes, algunes des de fa dos anys.
Ell voldria saber què hi ha en marxa o quines hi ha previstes per començar a
fer alguna cosa, ja. I pregunta directament si s’està fent alguna obra
d’inversió.

El Sr. Alcalde respon que aquesta vegada li passaran per escrit. Explica que ja s’ha licitat el
c. de Sota amb una baixa important. També s’han licitat les Termes Romanes
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El Regidor Sr. Colomer pregunta si licitat vol dir adjudicat.
El Sr. Alcalde diu que sí. També el parquet del pavelló . S’han obert les pliques del cotxe de
policia nou , Hi ha una execució de les goteres del pavelló, són obres de manteniment però
ja estan encarregades. Afegeix que n’hi ha vàries que van endavant però que ell ara mateix
no ho recorda. I diu que li passarà per escrit tot el que s’està fent.
El Regidor Sr. Colomer pregunta si Aigües Bones també es fa.
El Sr. Alcalde respon que sí.
El Regidor Sr. Colomer pregunta si s’ha fet alguna cosa sobre la senyalització turística.
El Sr. Alcalde respon que s’han demanat pressupostos. I pregunta si vol dir els panels.
El Regidor Sr. Colomer diu que hi havia prevista una obra i el Sr. Alcalde sabrà.
El Sr. Alcalde diu que es rectificarien els panels i s’ha demanat al dissenyador que ho
prepari. És un tema que porta la Regidora.
El Regidor Sr. Colomer diu que hi havia prevista una inversió de senyalització turística per
tal de senyalitzar una sèrie de punts característics del municipi . Hi havia un avantprojecte
sobre això. Li sap greu que el Sr. Alcalde no estigui al cas.
El Sr. Alcalde explica que a la partida de les Termes Romanes hi ha una partida important
sobre senyalització i ell pensava que volia dir això. Després hi havia els panels informatius ,
que estan malmesos pel sol , i actualment s’està treballant en el disseny. I la partida de
senyalització a la qual es deu referir el Regidor Sr. Colomer , no ha tirat endavant, de
moment. I si no s’ha tirat endavant és perquè s’han de fer altres pagaments, si es fa no
tindran la liquidesa per tal de complir.

En segon lloc intervé la Regidora Sra. Anna Sàbat:
o Volia saber com està el procés de l’Escola de música, en quin moment està,
si poden informar .
o Han vist que durant aquest últim trimestre ha sortit una subvenció del
Departament de Benestar i Família per Ajuntaments de menys de 20.000
habitants en matèria d’atenció a la infància i a l’adolescència. I no ha vist en
cap Junta de Govern que s’hagi demanat, o tal vegada és perquè se li ha
passat. Voldria saber si s’ha demanat i si s’ha fet en base a quin programa. I
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si no s’ha demanat el perquè no s’ha fet. A ella li sembla molt interessant
desenvolupar alguna política social , sobretot per adolescents, on hi ha una
mica de mancança. No sap si estan al cas.
Ha vist que sí que s’ha demanat una subvenció per esports , però aquesta, en
concret, no l’ha sabut veure. I voldria saber si és per falta de programa o per
si se’ls hi ha passat.
o Sobre el tema de l’informe de residus que els hi va arribar durant l’última
reunió, voldria saber, donats els resultats que són una mica fluixos respecte a
la mitjana de Catalunya. sembla com si no es reculli gaire bé les
escombraries, que no s’aprèn gaire bé el reciclatge dels nostres residus,
pregunta què s’ha pensat fer. Ella recorda que en el pressupost la partida que
servia per a fer campanyes de divulgació es va eliminar. Per tant, voldria
saber si es té pensat com millorar aquests resultats, perquè el tema dels
residus és molt important i que comporta un sobre cost de 16.000€ si ella no
ho ha comptat malament. Ella vol saber què pensen fer a part de les que
suggereix l’empresa.
La Regidora Sra. Mercè Rossell explica la pregunta de l’escola de música. Primer dóna la
bona nit a tothom i diu que explicarà tot el procés de com ha anat l’Aula de Música per
arribar on estan ara. Tal i com saben es va crear una Comissió formada per dos membres de
l’Associació de pares , dos membres de l’oposició , un representant dels professors de
l’Aula de Música , el Sr. Alcalde i ella mateixa. S’han anat reunint periòdicament
contemplant les diferents opcions que podia haver-hi en aquell moment. La idea que agafava
més força era que l’AMPA agafés el protagonisme per tirar endavant l’Escola de Música i
que fossin ells els que farien la contractació dels mestres. Van estar temps debatent aquest
tema i finalment van veure que això no era possible.
Es va passar a la segona fase que era tornar a pensar en el Consell Comarcal que va venir a
presentar-se el projecte i es va desestimar.
Per tant, només quedava una opció que és la que es va decidir entre tots a la Comissió que és
la de convocar una licitació. S’han presentat els plecs, tan els tècnics com els administratius
amb tots els requisits. I en aquest moment la licitació està en marxa esperant les ofertes per
tirar endavant aquest servei de l’Escola de Música de Caldes.
La Regidora Sra. Sàbat pregunta quan s’acaba el termini.
La Sra. Secretària explica que són 15 dies naturals des de que hagi sortit publicat.
La Regidora Sra. Sàbat pregunta si saben si s’ha presentat algú.
La Sra. Secretària respon que pensa que no s’ha presentat ningú en aquest moment. Tampoc
sabria dir si l’edicte ha sortit publicat, perquè l’edicte des de que s’envia a què es publica
poden passar un dies.
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La Regidora Sra. Rossell explica que estan en l’impàs de compliment de període.
Tot seguit el Regidor Sr. Oliveras diu que en quan a la recollida selectiva, que va passar-elshi tota la informació de l’any 2012, s’ha pogut veure que ha baixat tota la recollida . Allà on
han de treballar més i que ho faran conjuntament amb el Consell Comarcal, és un sistema
nou de recollida d’orgànica que és pioner a la zona de Girona i també de Catalunya, que serà
col.locar en els grans productors, que a Caldes en tenen 30 i s’ha parlat amb la resta que no
estan adherits com a grans productors perquè puguin fer la recollida. A aquests se’ls hi
portarà els contenidors que tindran la diferència amb els actuals que portaran uns xips que
faran que es pugui saber el dia , l’hora de la recollida, i també com es gestiona. De moment
encara no es sabrà el pes. Al lloc on estan penalitzats és en el preu de l’orgànica, si es fa bé o
si hi ha impropis pel mig. Si es passa del 5% (que és el que hi havia ara) al 7%, el preu serà
diferent, per això hauran de treballar aquí. I han de treballar més en els grans productors. La
resta, els contenidors dels carrers caldria conscienciar a la gent, els col.legis... i això és el
que aniran fent a partir d’ara. Repeteix que és en l’orgànica on tenen que lluitar. En els altres
tipus es troben com en tots els llocs: robatoris de cartró i bàsicament plàstic. Aquests serien
els cànons que es retornen des del Consell Comarcal. Aquí ha baixat molt la recollida. I a la
part del rebuig continuen igual que la resta de Catalunya. Això vol dir que el rebuig no el
fem bé. A partir d’aquí tots són conscients que en un contenidor de rebuig hi hauria d’haver
un mínim , i no passa així. Caldria promocionar-ho més, amb les noves taxes per l’any
vinent , que es presentaran en les properes comissions informatives, utilitzar molt més la
deixalleria . Caldrà treballar amb les taxes de l’any vinent. La gent que més faci servir la
deixalleria que tinguin un preu de les taxes més baix. Aquest és un dels punts que estan
treballant juntament amb el Consell Comarcal i l’empresa NORA. Caldrà treballar també
amb l’orgànica perquè veuen que és allà on veuen que podran treure més rèdits, per no tenir
els impropis que fa que es pagui més per tona. Estan tractant aquests dos punts. Repeteix
que treballarien bàsicament amb el tema dels xips en els contenidors d’orgànica dels grans
productors, que actualment n’hi ha 30. També s’ha passat a la resta de grans productors del
municipi, que pujarien en total a uns 60, perquè s’adhereixin. NORA passarà comerç per
comerç o indústria per indústria per presentar-se i explicar com va el sistema. També cal
buscar la manera de què la deixalleria la faci servir molta més gent. Amb això s’aconseguiria
que no es tirin coses pel mig dels boscos i que a dins del rebuig hi vagi el que cal anar-hi, no
com ara que hi posen el que no s’hi ha de posar perquè hi ha la deixalleria per portar-ho. Ells
estan treballant en aquests dos fronts. I també , tal i com va demanar un partit polític a
principis d’any, mirar com poden arribar, amb les noves taxes, la gent que faci servir més la
deixalleria, com es pot estimular baixant-els-hi la taxa que paguen cada 6 mesos. Diu que és
un tema que a Riudellots i a Vidreres ja fan servir.
La Regidora Sra. Sàbat fa el suggeriment que si es fes públic el que costa la recollida
selectiva en detall, perquè la gent ho sabés, tal vegada hi hauria una mica més de
consciència. És a dir, el que significa llençar bé o malament les escombraries quin cost
col.lectiu pot significar-nos.
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El Regidor Sr. Oliveras diu que aquestes són les campanyes que vol fer el Consell Comarcal
per tirar endavant.
La Regidora Sra. Gemma Alsina dóna la bona nit i respon al tema plantejat per la regidora
en relació a la subvenció. Diu que van estar parlant amb els tècnics, que ja ho havien mirat
i els criteris que es requerien , Caldes no els complia. Ella va parlar-ho amb els tècnics de
Serveis Socials i també amb la tècnica Joventut i li van dir que no podia demanar-se.
La Regidora Sra. Sàbat pregunta el perquè no entraven.
La Regidora Sra. Alsina diu que ara mateix no ho sap, però van ser els tècnics qui ho van
mirar, fins i tot amb el Consorci, i hi havia algun element que feia que a Caldes no es
pogués demanar aquesta subvenció. No sap si és perquè primer s’hagués de pagar i després
rebre-ho, no ho sap.
El Sr. Alcalde diu que ja li passarà la informació.
La Regidora Sra. Sàbat diu que els hi faria molta falta.

En tercer lloc intervé el Regidor Sr. Jordi Aparicio:
o Comença dient que hi ha un tema que no li ha quedat clar. Respecte al
nomenament del Consell Comarcal, quan el Sr. Alcalde va arribar a l’alcaldia
de Caldes va deixar la gerència de la seva empresa per a dedicar-se
plenament i exclusivament a l’Ajuntament. Ara té dedicació exclusiva al
Consell Comarcal , no saben si ha delegat alguna de les feines que tenia,
perquè tenir dues dedicacions exclusives és força difícil. Ell voldria saber si
ha delegat alguna de les feines que tenia encomanades a alguns dels seus
Regidors.
o La segona pregunta va en consonància amb alguna queixa que ens ha arribat .
Al passeig de Ronda hi ha uns autobusos de l’empresa del Sr. Alcalde ,
sobretot el gran, que dificulta cada vegada més la circulació, havent-se
d’aturar els cotxes. Demana si pot pensar en alguna mesura, tenint en
compte que és l’Alcalde i interessa que la circulació per Caldes sigui el més
fluida possible.
o La tercera pregunta fa referència al tema dels panells. S’està donant una
imatge penosa. Quan surtin del Ple es pot anar a veure el d’aquí : està deixat,
brut, trencat , pintat... Som al centre històric de Caldes , al cantó de les
Termes , al Puig de Sant Grau . Fa pena, està deixat i amb això porten dos
anys. Saben que la Regidora hi posa molt interès i que el Sr. Alcalde va del
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sector turístic , no poden entendre-ho. Veient això dóna la sensació que no
importa res el turisme perquè s’està donant una imatge penosa.
o Alguna vegada han vist que reserven seients al Teatre Municipal quan hi ha
alguna obra de teatre a la zona on hi ha més espai per les cames. En alguna
obra es reserva espai pels Regidors. Ell voldria saber si els Regidors paguen
les entrades quan hi ha un espectacle de pagament.
o Per últim volia fer un prec . Ell creu que després de 2 anys seria important
que Caldes FM , l’emissora que permet a tots els Regidors que parlin, que
s’hi pogués fer algun debat. Seria aquesta pluralitat que sempre reclamen. Ell
pensa que seria bo perquè hi ha molts temes candents i que seria important
per la ciutadania tornar a fer els debats que es feien abans.
El Sr. Alcalde respon que ell , a l’Ajuntament hi dedicava el 100% del temps però cobrava el
75% que era el que havia aprovat el Ple. Ell no ha delegat cap feina, sinó que el que hi ha de
posar són més hores. Ell ho entén així. Si hi ha més feina , es treballa més.
Continua dient que respecte a la queixa dels autobusos, ho miraran i ho tindran en compte.
Respecte al tema del Teatre explica que ells paguen. Afegeix fins i tot que va pagar unes
entrades durant dos diumenges que no va poder aprofitar perquè tenia un acte i no va poder
arribar a temps. En quan als llocs reservats, si hi ha algun convidat sí que es guarda el lloc
perquè, tal i com fan tots els pobles, a vegades conviden a autoritats. Ell, a la funció
Reugenio es va seure al darrera de tot perquè no hi havia lloc i va arribar tard. A ell ningú va
reservar-li cap lloc i no sabia que en reservaven.
En quan a Caldes FM se segueix potenciant. Fins i tot ara s’ha espatllat l’amplificador i fa
que no hi hagués prou senyal. S’ha modificat i arreglat. Ara té un pèl més de senyal i arriba
més lluny. La Regidora hi està a sobre perquè tot funcioni bé.
El tema dels panells és cert que estan malament. Ja ho veuen, però fa tres anys i quatre i
també ho estaven. S’han degradat i ara estan pitjor. Li promet al Regidor Sr. Aparicio que
posaran fil a l’agulla i ho acceleraran. Li dóna la raó, estan malament i s’han de canviar.
Però a vegades es volen fer tantes coses que la disponibilitat dels diners és la que és. I com
que ingressen mica a mica i els ingressos venen cap al setembre.... ho van trampejant com
poden. Ell creu , igual que el Regidor Sr. Aparicio i la Sra. Regidora, que és necessari.
Agraeix la seva aportació.
Per part d’ICV-EUIA-E intervé el Regidor Sr. Victoriano Ramos
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o Primer de tot vol recordar-li que a l’últim Ple li va fer una pregunta respectes
als IBIS (impost de béns immobles) dels bancs que tenen pisos o cases de
Caldes. Ell proposava intentar negociar amb ells lloguers per les persones que
tindran problemes en breu. En breu tal vegada no per la defensa que estan
fent per la Llei en què sembla que els jutges tenen armes per defendre’ls.
Normalment els bancs no paguen els IBIS , no paguen els manteniment
d’escala . Era plantejar una situació per a negociar amb ells problemes
socials.
o També va preguntar pel tema de les Plusvàlues de les persones que poden ser
desnonades. Pregunta com es poden afrontar , si amb temps poden arribar a
pagar, si es poden establir terminis o com fer-ho perquè la situació de molts
estarà pitjor que ara. Ell va proposar-li a l’última reunió informativa que es
creés una taula on s’exposessin les diferents situacions socials i de manca de
vivenda que hi ha a Caldes., i poder buscar la millor solució per a ells. No sap
si s’ho ha pensat o no. Seria bo que tinguessin preparats, amb la presència de
l’Assistent Social , els grups municipals i els afectats , possibles solucions.
o Respecte a la senyalització d’Aigües Bones, pregunta si contemplen el plànol
de l’entrada . Li consta que se l’ha informat que hi ha un plànol que està
totalment negre i no saben el perquè. Val pocs diners però és molt útil perquè
hi ha molts cotxes que s’aturen per mirar al lloc on han d’anar. És una de les
coses útils que han fet.
o Finalment , respecte al que s’ha comentat fa un moment sobre el tema dels
panells, n’hi ha alguns amb el vidre trencat. Pensa que hi ha poca feina
treure’l i així la gent no es pot tallar. Això no costa diners i es pot resoldre
mentre no es posi un vidre nou. El que no pot haver-hi és un vidre trencat que
pot provocar talls a la gent o als nens. El panell de l’Estació està que fa pena,
com tots els altres, però cal tenir en compte que aquesta és una de les portes
d’entrada a Caldes. És el lloc on la gent espera que els recullin i el panell
d’allà fa pena. Mentre la gent s’està esperant llegeix, encara que sigui poca
estona, el que pot. Ell pensa que és molt important aquell panell.
Respecte al tema dels IBIS els Sr. Alcalde diu que ja li havia preparat, encara que ahir hi
havia una cosa que no estava acabada. El que s’ha fet és que la Regidora de benestar ha
parlat amb les entitats bancàries. Ells han fet algun pas en aquest sentit. Cases o pisos que
són actualment de bancs, que fins i tot han fet de promotors i l’antic promotor ha
desaparegut com serien els pisos de l’antic Balneari Solé. Han mirat d’acostar posicions i de
mirar que hi hagi un lloguer social. Tot això s’ha fet malgrat que no està tancat i no han
arribat a cap acord. S’han anat apropant a la idea que va exposar el Regidor Sr. Ramos. Els
bancs han de complir la Llei com tothom, encara que a vegades costa més que ho facin que
un pobre ciutadà . Però l’Ajuntament de Caldes fa complir-la a tothom per igual, sigui banc
o no.
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En quan al tema de les plusvàlues, va fer la consulta i li van dir el que marca la Llei. Si no es
pacta a través d’una plataforma que podria ser com la que hi ha a Caldes o que es faci un
pacte amb l’entitat bancària. Així, si es fa un pacte previ, es té en compte. Hi ha llocs que ho
accepten d’entrada mentre que en d’altres s’ha de negociar i en d’altres s’ha de proposar. A
vegades hi ha gent que desconeix aquest sistema i després de treure’ls-hi la vivenda encara
els hi queda el deute de la plusvàlua, però això és el que marca la Llei. No es poden saltar la
Llei ni perdonar deutes. Cal tenir-ho en compte.
En referència al plànol de la cartellera de l’Estació és cert , però a vegades es neteja i al cap
de dos dies torna a estar plena d’anuncis. Quan ell passa per allà sempre treu algun programa
sobre “si es lloguen habitacions”... És un lloc de molt de pas i la gent que vol fer publicitat
la clava allà. I les cartelleres que ha dit que hi ha algun vidre trencat, no sap si es refereix a
la de Can Solà que li consta que està trencada. Ha estat allà durant una setmana o 10 dies
però ara ja no hi és.
Respecte a la taula , el Sr. Alcalde diu que és una proposta. Ja hi ha una plataforma . I
pregunta amb quina funció?
El Regidor Sr. Ramos li respon que és per donar solució a casos concrets , com serien els
pisos de lloguer social. Cal dir que el Sr. Alcalde diu que no es poden perdonar les
Plusvàlues. Si hi ha una família que acaben de tirar a fora de casa seva perquè no pot pagar
les quotes i té 400€ de pensió, no permetrà que el Consell Comarcal posi en marxa
l’apisonadora i encara els hi retinguin aquests 400€.
El Sr. Alcalde diu que ell pensa que primer ha d’anar a l’Assistent Social.
El Regidor Sr. Ramos diu que estan parlant que tot ha de venir des de l’Assistent Social.
Però això no vol dir que no hi hagi un deute i que se li hagi de donar solució. I afegeix que si
s’està negociant amb els bancs i s’està arribant a un punt de trobada, a nivell municipal
també s’ha d’arribar a la part que ens toca, sobretot sabent que no tenen mitjans.
El Sr. Alcalde diu que per això hi ha aquestes bosses d’ajudes i de subvencions. Però tot ha
d’anar avalat per la tècnica i per l’assistent social. Tan de bo no haguessin de donar un euro
perquè tothom anés bé!
El Regidor Sr. Ramos diu que si no es posen en marxa els recàrrecs per no pagar, de tot se’n
pot parlar. Per això cal parlar-lo, asseure’s i buscar solucions. Demanar diners per
Plusvàlues, IBIS ... a una persona que l’han fet fora de casa seva . Es pacta, tal vegada pot
pagar 100€, 40€... al mes. El que cal parar-se són els possibles interessos que es generen pels
impagaments . Insisteix que tot això cal asseure’s i discutir-ho.
El Sr. Alcalde diu que tot el poble està fent un esforç molt important en aquest tema, encara
que sempre es pot fer més.
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El Regidor Sr. Ramos diu que es busquin els camins perquè l’altre dia ja va veure la gran
quantitat de gent que hi havia amb problemes. I al final acabaran on acabin. I el que es
pretén és la prevenció. Estar preparat per quan arribar el moment. I la taula seria per a
determinar aquest tipus de coses, amb la presència de l’Assistent Social, els implicats ...

Per part d’ESQUERRA-AM intervé la Regidora Sra. Isabel Lozano:
o Respecte al tema de les cartelleres , ella voldria afegir que coincideix amb el
que deia el Regidor Sr. Aparicio : el BIM que hi ha a l’Estació és del 2011.
Tal vegada si posen un cartell de “Vendo piso” és més útil que el BIM del
2011. Vol afegir que a part de treure el de sobre, potser que netegin el de
dintre. Això és un prec.
o Un altre prec seria que les bombetes foses del Camí del Cementiri a Aigües
Bones no s’han arreglat. Ella ja ho ha repetit vàries vegades i continuen foses.
No pot ser que avui les arreglin i demà les trenquin. Passa sempre.
o Hi ha uns avisos per Aigües Bones sobre robament de coure , que li sembla
una bona iniciativa de l’Associació de veïns. No sap si han vist els cartells
que ha penjat l’Associació de Veïns dient que hi ha robatoris de coure per la
zona, que estiguin alerta i que en cas de veure alguna cosa sospitosa que
avisin a la Policial Municipal. Ella volia preguntar si en tenien notícies i què
han fet al respecte.
o Li agradaria que els hi quantifiquessin quan ho tinguin, perquè ara és
conscient que no ho poden fer, els deutes dels bancs en parcel.les que són de
la seva propietat . Ja siguin deutes econòmics o deutes de feina a fer que
també derivarien en un tema econòmic.
o Fa temps va comentar , i ara volia fer-ne esment, que a prop de Can Ramon
Pla que hi havia una rasa, feia molt temps que estava sense arreglar. El Sr.
Alcalde li va qüestionar si ella sabia on era a Can Ramon Pla. Ella ha fet un
plànol on situa a Can Ramon Pla i també situa la rasa on s’hi ha posat un tub.
Pregunta al Regidor Sr. Oliveras si li consta perquè ell se’n reia. Així, a la
pujada que va Can a Sant Maurici, al camí que va cap al Malavella Park, hi
ha una rasa que constantment està malmesa , on hi passa un tub que suposa
que deu ser d’aigua. A banda i banda està asfaltat i allà, cada vegada que plou
es malmet perquè el tapen amb terra. El seu suggeriment és que ho arreglin
perquè està molt malament.
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o Un altre suggeriment que volia fer és que al Passeig de Ronda, just a
l’encreuament amb el c. Jacint Verdaguer, on hi ha el pont que passa cap a
sota que passa cap a la pl. de la Selva, és un lloc molt transitat, tant en el pg.
de Ronda com a l’av. Sant Maurici, i no hi ha cap de vianants. És a dir, la
gent que ve del mercat i va cap a casa seva, si volgués fer-ho bé caldria anar a
passar pel pg. de Ronda –c. Sant Esteve on hi ha un pas de vianants, o també
travessar l’av. Sant Maurici i anar-lo a buscar al mateix pg. de Ronda.
El Regidor Sr. Oliveras diu que al pg. de Ronda se n’hi han posat dos.
La Regidora Sra. Lozano diu que és exactament aquest punt. Ella fa dies que ho té preparat.
Ells volien suggerir que es fes com un encreuament en els quatre carrers .
El Regidor Sr. Oliveras diu que se n’han posat dos de nous.
La Regidora Sra. Lozano diu que és el que ells volien suggerir, que ja ho aniran a mirar.
o Afegeix que estan podant al voltant de St. Maurici, ella no sap qui ho fa, si és
el propietari. En aquesta poda es tallen unes branques que segurament és
necessari, però també algun arbre o branca que està senyalitzant la ruta de les
ermites. Així, si es talla el senyalitzat, cal senyalitzar-ne un altre. Diu que la
gent de Caldes que volten per aquestes contrades tal vegada ho coneixen,
però els de fora no.
El Regidor Sr. Oliveras diu que ja n’està al cas.
El Sr. Alcalde diu que començant pel tema de la tala, aquest Sr. té un permís de tala d’arbres
que està executant. Ja ho tindran en compte.
En quan el BIM de les cartelleres ho desconeix i ja ho farà anar a mirar perquè l’ha deixat
sorprès.
Afegeix que s’han passat dos papers de què robaven coure en el sector d’Aigües Bones Ells
n’estan assabentats i si no va desencaminats , pensa que fins i tot les fotocòpies les ha fet o
pagat l’Ajuntament. Això vol dir que es va ajudar a l’Associació a informar perquè hi ha
hagut robatoris de cables de coure en aquella zona. I això provoca que no hi hagi llum. Fins i
tot a l’última Comissió de Govern van aprovar una despesa de 2.500 € per comprar coure
perquè l’havien robat, precisament al camí del Cementiri. És un problema amb què s’hi
troben tot sovint, per això van decidir fer una crida popular per veure si dóna fruit. El
Regidor Sr. Celada ha muntat uns controls que ha donat algun fruit però no l’esperat.
La part que fa referència als deutes dels bancs , ara els desconeix. Sap que hi ha expedients
oberts de neteja de parcel.les que són propietat dels bancs. Hi estan molt a sobre i fan el
seguiment. Algun dels expedients poden tancar-se perquè acaben netejant. La setmana
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passada a Comissió es van passar dos expedients que es van tancar perquè ja ho havien
netejat.
Respecte a la rasa de la zona de Can Ramon Pla, li agraeix que els hi porti un mapa, però ell
pensa que es va explicar malament. Varen anar-ho, van tapar-ho i van posar una reixa a un
forat que els hi semblava que era aquell al qual es referia. També hi havia perill.
La Regidora Sra. Lozano diu que ha dit el mateix que va dir-els-hi. Tal vegada no va saberho situar bé. A més, va dir a Can Ramon Pla.
El Sr. Alcalde diu que a Can Ramon Pla és tota la finca. Allò és una travessera, i la Regidora
Sra. Lozano parlava d’un forat.
La Regidora Sra. Lozano diu que ella va parlar-li d’una rasa.
El Sr. Alcalde diu que al pg. de Ronda s’hi han pintat uns passos de vianants . Ella es
refereix a què després del pont hi ha la Pl. de la Selva.
La Regidora Sra. Lozano aclareix que ella parlava del pg. de Ronda, al pont que comunica
amb la pl. de la Selva.
El Sr. Alcalde diu que se n’han pintat dos, però no sap si és al lloc on ella diu.
La Regidora Sra. Lozano diu que anirà a mirar-ho. I afegeix que el que ella preguntava
sobre les parcel.les propietats del banc és conscient que no li pot dir ara perquè li demana
una quantificació monetària i també quantificació d’expedients que s’estan tramitant amb
entitats bancàries . Ara ho demana i ja li enviaran per escrit. També diu que les últimes
dades que tenen respecte a expedients tancats són del 8 de maig, cosa que el Sr. Alcalde diu
que van fer-se la setmana passada. Fa referència a què algun altre Regidor també els hi havia
demanat una informació semblant i continua estan molt endarrerida.
El Sr. Alcalde diu que ho tindran en compte.

Per part del PP intervé la Regidora Sra. Elizabeth Mesa:
o Diu que com a portaveu del grup municipal que representa vol dir que els
Pressupostos d’aquest any es van aprovar gràcies al seu vot a favor i li
agradaria demanar-li explicacions sobre l’execució d’aquests. Entre d’altres
perquè van donar el seu vot a favor acordant que es destinaria una partida a la
franges perimetrals , s’ampliaria la partida de Serveis Socials i es creava una
partida en què pogués haver-hi una subvenció a la Comunitat educativa. Ella
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voldria saber quines d’aquestes partides s’han començat a executar o si no
s’ha començat a fer.
o Anteriorment ha sentit que responia a un dels Regidors de la PIC que s’havia
licitat un cotxe per la Policia Local. Ella diu que és de lletres, però mirant el
Pressupost , malgrat que ara no el té aquí, aquest renting s’està
comptabilitzant des del gener o des del febrer. Ella voldria saber des de que
es comptabilitza de manera fictícia fins que se’n disposa, aquests diners, on
es destinaran.
Acaba dient que en principi no té res més.
El Regidor Sr. Oliveras diu que les franges perimetrals ja han començat fa una setmana.
Amb els 15.000€ del Pressupost es farà la zona del Llac del Cigne i de Malavella Park .
S’han triat aquests dos llocs perquè han demanat subvenció a la Diputació i aquesta no
accepta fer-les en llocs que no estiguin recepcionats per l’Ajuntament i aquests dos indrets
no ho estan. Ara estan esperant la resolució de la Diputació de Girona per poder fer la resta
de franges perimetrals.
La Regidora Sra. Frigolé diu que en quan a les despeses d’Ensenyament , es van augmentar
les partides de les escoles i quan aquestes demanin les subvencions per aquest curs se’ls hi
donaran a ells.
La Regidora Sra. Mesa diu que s’havia estipulat una partida per a cada centre i l’única que
va quedar pendent de la demanda segons la necessitat, va ser la de l’Institut.
La Regidora Sra. Frigolé diu que el que es va afegir al Pressupost es va afegir a la partida
que hi havia per cada un dels centres. Ho diu de memòria, però li sembla que es van afegir
1.000€ a cada un dels centres i es va fer a la partida de cada centre com a subvenció de
l’Ajuntament. I ofereix que una estona mirin de manera més detallada com està la situació
en aquest moment.
La Regidora Sra. Mesa diu que d’acord, que li agrairia perquè van ser les propostes que va
defensar. Vol saber que s’executin.
El Sr. Alcalde diu que li poden passar tot, tal i com està i la situació que està. Afegeix que el
cotxe que s’ha licitat es pagarà pels mesos que s’haurà gastat. Si es fa al juliol es començarà
a pagar al juliol.
La Regidora Sra. Mesa diu que fins ara és com si s’estigués pagant.
El Sr. Alcalde diu que hi ha els diners pressupostats . Amb una modificació fins i tot es pot
traspassar, o hi ha alguna furgoneta de la brigada que té més de 25 anys , contamina i està en
mal estat. Es podria mirar si a través d’una compra agregada que diuen que sortiria molt
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barata a través de l’Associació Catalana de Municipis. I es faria perquè comprarien molts
cotxes, els dels municipis que s’hi agreguessin. Això ho hauran d’estudiar , però de moment
els diners hi són. I es començarà a pagar quan el tinguin.
El Regidor Sr. Ramos diu que s’està repetint en moltes ocasions que el vot del PP als
Pressupostos perquè va haver-hi un increment en el Pressupost dedicat a les franges
perimetrals , en el tema social . Ell vol manifestar aquí que això es va detectar en una
primera reunió de la Comissió Informativa , i a la segona reunió, l’equip de govern, després
d’haver denunciat el seu grup que hi havia absència de diners per aquestes partides, va
presentar un esborrany on hi constaven aquests diners. El recolzament el pot donar com i
quan vol perquè el vot és lliure, però els diners que van aparèixer a la segona reunió de la
Comissió Informativa no és especialment la condició perquè els votés.
El Sr. Alcalde diu que el que està clar és que gràcies al vot del PP es van aprovar els
Pressupostos.
El Regidor Sr. Ramos acaba dient que el que no pot fer és agafar les opinions d’altres grups.
I no havent –hi més temes a tractar el sr. Alcalde-President aixeca la sessió essent un quart
i mig de dotze de la nit, el contingut de la qual, com a secretària-interventora, CERTIFICO.

L´Alcalde-President,

La secretària-interventora,
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