
AJUNTAMENT DE CALDES DE MALAVELLA  

 

ACTA NÚM. 9/2013 

 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE  L'AJUNTAMENT PLE 

 

DIA: 25 DE NOVEMBRE DE 2013 

 

 

 

 

A  Caldes  de Malavella, el vint-i-cinc de novembre 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 extraordinària en primera  convocatòria  amb assistència dels Srs. 

Pere Oliveras Farrerós, Gemma Alsina i Mir, Ma. Mercè Rossell i Rius, Àngela Ma. Frigolé 

i Bagudanch, Joan Colomer i Llinàs, Anna Ma. Sàbat i Mir, Daniel Sancho i Garcia, 

Victoriano Ramos i Alfonso, Isabel Lozano Ruiz, Elizabeth Mesa Vega i José Fernández 

Celada i amb l’absència excusada del Sr. Jordi Aparicio i Español. Actua com a Secretària la 

de la Corporació Sra. Maria Casadevall i Viñas. 

 

Comprovat que el número d'assistents constitueix el  quòrum   establert per l'article 46.2 c) 

de la Llei 7/1985,  Reguladora de les bases del règim local, l'Alcalde declara oberta  la sessió 

a les vuit del vespre, i posa en  consideració  dels assistents els dos punts  de l'ordre del dia. 

 

1. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS DEL DIA 30 DE 

SETEMBRE I 4 DE NOVEMBRE 

 

Per unanimitat és aprovat  l'esborrany de l'acta núm. 7/2013,  corresponent a la sessió del dia 

30 de setembre. 

 

Pel que fa a l’acta de la sessió corresponent al dia 4 de novembre núm. 8/2013 és aprovada 

per unanimitat, fent constar que es procedirà a la correcció d’una errada de transcripció al 

paràgraf 2n de la pàgina 3, on diu “...bonificació de l’IVA” ha de dir “...bonificació de 

l’IBI”. 
 

 

2. DICTAMEN EN RELACIÓ A L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA 

MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA DE TINENÇA D’ANIMALS 

 

La Secretària llegeix el Dictamen de la Comissió Informativa. 

 

El Ple de l’Ajuntament, en la sessió de data 29 de juliol de 2013, va adoptar l’acord 

d’aprovar inicialment una modificació  de l’ordenança reguladora de la tinença d’animals de 

Caldes de Malavella, la qual es va sotmetre a  informació pública i audiència als interessats  

per un període de trenta dies.  L’anunci sobre la seva aprovació fou publicat al Butlletí 

Oficial de la Província núm. 161, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6444, 

diari el PuntAvui, de data de 22 d’agost de 2013 i tauló d’edictes municipal. 

 



Durant aquest termini es va presentar una  al·legació de data  28 d’agost de 2013 i Registre 

d’Entrada núm. 5259 per part de la Sra. Anna Rodríguez Morera. 

 

L’al·legació presentada conté  resumidament  les al·legacions següents: 

 

- Es considera que la distància de 50 metres dels animals a qualsevol habitatge veí, 

esmentada en l’article 28.3, és excessiva i poc fonamentada, ja que molts animals domèstics 

poden estar a menys distància sense ocasionar cap problema veïnal. Es demana que es 

modifiqui la distància de 50 metres per excessiva, poc fonamentada i arbitrària, i es posi 

una distància flexible i acordada pel veïnatge si s’escau. 

 

- Es considera que la modificació de l’ordenança no ha de tenir efectes retroactius en 

aquells aspectes anteriors que no tinguin cap perjudici per l’entorn ni els veïns. Es demana 

que es reconegui que no hi ha efecte retroactiu en les situacions en que no es vulnera el 

benestar de l’animal ni del veïnat, com per exemple instal·lacions prèvies a aquesta 

ordenança per protegir els animals. 

 

- L’Ajuntament ha d’informar de com censar els animals que no són gats i gossos. Es 

demana que es faci arribar el full annex per censar els animals a totes les persones del 

municipi. 

 

Vistos els informes tècnics  obrants a l’expedient , i atenent les  següents: 

 

CONSIDERACIONS: 

 

a. La distància de 50 metres respecte qualsevol habitatge veí que es considera en l’article 

28.3 fa referència exclusiva a animals de producció i consum com vaques, bous, cavalls, 

porcs, xais, cabres, etc. i en general a grans animals, estiguin o no destinats al consum o a 

l’oci. Aquests animals, a part de les seves característiques especials, tenen la consideració 

d’animals domèstics no considerats de companyia. 

 

Per tant, en cap cas aquest article fa referència a tots els animals domèstics, ni tampoc als 

considerats de companyia per la legislació vigent (gossos, gats i fures). 

 

Amb relació a si es tracta d’una distància excessiva o poc fonamentada, i que aquesta hauria 

de ser flexible i acordada pel veïnatge, cal esmentar que  una ordenança ha de regular 

aspectes generals, i no entrar en la casuística particular o ser flexible segons unes 

circumstàncies particulars que poden variar en funció si hi ha veïns, si els veïns canvien, etc.  

La distància dels 50 metres, s’ha establert considerant que, llevat autorització expressa, no 

s’autoritzaran aquests animals dins el nucli urbà i que aquesta  és una distància mínima i  

adequada per minimitzar les molèsties i incomoditats que aquests animals poden provocar 

per sorolls, olors, etc. 

 

b. La modificació de l’ordenança no preveu  que aquesta, un cop entri en vigor, tingui 

efectes retroactius.  No es pot confondre que una ordenança tingui efectes retroactius, i 

pensar que això implica la validació de situacions no ajustades a la normativa abans de la 

modificació.  A l’al·legació presentada es confonen conceptes de caràcter urbanístic , aliens 

al present expedient. 

 



En base a tot l’ exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents, 

 

ACORDS: 
 

Primer.- Desestimar  les al·legacions   presentades per la Sra. Anna Rodríguez Morera de 

data  28 d’agost de 2013 i Registre d’Entrada núm. 5259, en base a les consideracions que 

conté l’apartat de consideracions d’aquest dictamen.  

 

Segon.-  Aprovar el text definitiu de l’Ordenança reguladora de la tinença d’animals de 

l’Ajuntament de Caldes de Malavella  segons el text que s’adjunta als presents acords. 

 

Tercer.- Publicar l’Acord definitiu amb el text de la modificació  en el Butlletí Oficial de la 

Província, el qual tindrà efectes quan hagin transcorregut quinze dies comptats des del dia 

següent al de la publicació; segons el previst en els articles 65 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 

d’abril, reguladora de les bases del règim local, 178.2 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 i 

66.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 

serveis de les entitats locals. 

 

Publicar, igualment, l’Acord definitiu en el  taulell d’anuncis de l’Ajuntament, i al Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya, anunciant la referència del Butlletí Oficial de la 

Província en que s’hagi publicat íntegrament  la modificació.  

 

Quart.- Trametre a l’administració de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya, en el termini 

de 15 dies , l’acord d’aprovació definitiu de l’ordenança i la còpia íntegra i fefaent 

d’aquesta. 

 

No obstant el Ple decidirà. 

 

El Sr. Alcalde explica que es va presentar una al·legació a l´ ordenança que van aprovar . Ha 

quedat clar amb els informes que s’han fet i també després de discutir-ho a la sessió de la 

Comissió Informativa  amb tots els grups. Ells no tenen res a dir i afegeix que no sap si hi ha 

algú dels altres grups municipals que vulgui fer una intervenció.  

 

Per part de la PICaldes intervé el Regidor Sr. Joan Colomer que explica que a ells els hi 

sembla bé la resposta que es dóna en el sentit que no cal canviar l’ordenança , encara que 

entenen que aquest cas particular que dóna peu a l’al·legació queda cobert per l’Ordenança 

perquè permet atendre de manera favorable aquest problema particular.  

 

Per part d’ICV-EUIA-E intervé el Regidor Sr. Victoriano Ramos explicant que, tal i com 

recull  l’Ordenança, aquest és un tema terapèutic, és un problema de salut d’una persona a 

qui li va bé. Ell creu que de manera excepcional es pot acceptar tenint en compte els temes 

socials i els temes de salut. Ell creu que l’ordenança està ben redactada però cal tenir en 

compte això.  

 

El Sr. Alcalde diu al Regidor Sr. Victoriano Ramos si està parlant d’un cas concret.  

 



Per part d’ESQUERRA-AM intervé la Regidora Sra. Isabel Lozano que dóna la bona nit i 

diu que els hi sembla bé la resposta que s’ha donat des dels Serveis Tècnics.  

 

Per part del PP la Regidora Sra. Elizabeth Mesa diu que no té res a dir. 

 

Per part del PSC-PM el Regidor Sr. José Fernández Celada diu que hi està d’acord.  

 

 

Sotmès el dictamen a votació és aprovat per unanimitat. 

 

 

3. DONAR COMPTE DE L’INFORME DE MOROSITAT 3r TRIMESTRE 

 

La Secretària llegeix l’informe d’Intervenció. 

 

“INFORME DE INTERVENCIÓ 

 

Assumpte:  compliment dels terminis de pagament imposats per la llei 15/2010 de 

modificació de la llei 3/2004 per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat. 

 

I. A la vista dels següents mandats legals: 

  

Primer.- D’acord amb l’article 4 de la llei 15/2010:  

“3. Els Tresorers o, en el seu defecte, els Interventors de les Corporacions locals elaboraran 

trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis previstos en aquesta llei per al 

pagament de les obligacions de cada Ens local, que inclourà necessàriament el número i 

quantia global de les obligacions pendents en les que s’estigui incomplint el termini. 

4. Sens perjudici de la seva possible presentació i debat en el Ple de  la Corporació local, 

aquest informe haurà de remetre’s, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri 

d’Economia i Hisenda i, en el seu respectiu àmbit territorial, als de les Comunitats 

Autònomes que, d’acord amb els seus respectius Estatuts d’Autonomia, tinguin atribuïda la 

tutela financera de les Entitats locals. Aquests òrgans podran igualment requerir la remissió 

dels citats informes.” 

 

Segon.- Alhora, l’article 5è del mateix text legal: 

“4. La Intervenció o òrgan de l’Ens local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat 

incorporarà a l’informe trimestral al Ple regulat a l’article anterior, una relació de les 

factures o documents justificatius amb respecte els quals hagin transcorregut més de tres 

mesos des de la seva anotació en el registre i no s’hagin tramitat els corresponents 

expedients de reconeixement de l’obligació o s’hagin justificat per l’òrgan gestor l’absència 

de tramitació dels mateixos. El Ple, en el termini de quinze dies comptats des de el dia de la 

reunió en què tingui coneixement d’aquesta informació, publicarà un informe agregat de la 

relació de factures i documents que se li hagin presentat agrupant-los segons el seu estat de 

tramitació.” 

 

II. Emeto els següents INFORMES: 

 

1. EN RELACIÓ AL COMPLIMENT DELS TERMINIS DE PAGAMENT DE LES 

FACTURES PRESENTADES A LA CORPORACIÓ. 



 

Primer.- D’acord amb el que estableix l’article 3.3 de la llei 15/2010, el termini de pagament 

aplicable a les factures emeses  

 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 tercer trimestre de 2013 és de 961, amb un 

import total de 966.003,45€. 

D'aquest nombre, el 78,27% pertany a pagaments realitzats durant el trimestre dins el 

termini legal amb un import total de 756.128,60€. 

 

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 1. 

 

En relació a l’incompliment del termini, consultat l’òrgan de gestió de la despesa informa el 

següent: 

- Per no conformitat tècnica i aclariment amb el proveïdors en termini 

- Per comprendre el període de vacances 

 

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 13 amb un import total de 43.971,39€. 

 

2. EN RELACIÓ AL TERMINI DE TRAMITACIÓ DEL RECONEIXEMENT DE 

L’OBLIGACIÓ. 

 

Del total de factures registrades, cinc factures tenen una antiguitat superior a 3 mesos, degut 

a la discrepància de l’Àrea amb el proveïdor per l’emissió d’aquestes factures. 

 

El present informe s’ha d’elevar al Ple municipal, per a la seva consideració i coneixement i 

ha de trametre’s, en tot cas, al Ministerio de Economía y Hacienda i a  la Direcció General 

de Política Financera, Assegurances i Tresor.”  

 

La Regidora d’Hisenda, la Sra. Àngela Frigolé dóna la bona nit i explica que tal i com ha 

llegit la Sra. Secretària, durant aquest trimestre s’han  pagat 961 factures , per un import 

total de 966.003,45€, de les quals 810 s’han pagat dins del termini legal , 151 fora del 

termini dels 30 dies i 13 fora del període natural del trimestre. Afegeix que cal dir que de les 

factures que s’han pagat dins del termini , s’ha fet amb un període mitjà de 24,81 dies i les 

que s’han pagat fora de termini ha sigut un pagament excedit de 8,18 dies de promig. Cal dir 

que han quedat, tal i com ha dit abans, que han quedat 13 factures per un valor de 

43.971,39€ que no s’han pagat dins del trimestre. A més, hi ha un import de factures 

pendents de validar que puja 9.730,97€. Aquestes, per diferents raons, des dels Serveis 

Tècnics no s’han pogut validar perquè s’estan fent les comprovacions pertinents.  

 

Per part de la PICaldes intervé el Regidor Sr. Joan Colomer que diu que costa, que estan 

amb els mateixos números, amb més del 20% d’import de factures que encara no s’estan 

pagant . En quan a nombre de factures diu que tal vegada és una mica menys, però en quan a 



import és el 21% i s’estan pagant fora del termini. A ells els hi sembla que no és bo perquè 

els hi semblava que els problemes principals eren a principis d’any i durant el 3er trimestre 

la cosa hauria d’estar bé. Explica que l’altre dia quan comentaven la necessitat o no de poder 

avançar ingressos semblava que no hi havia problemes perquè tot estava resolt. Ara veuen 

que realment no ho està. Diu que si tot anés bé no tindrien aquests números , i la realitat és 

que continuen igual amb les factures pagades i les que queden per pagar. Hi ha 

aproximadament el 20% de les factures que han quedat per pagar que ja estan fora de 

termini. Per tant, el trimestre vinent, com a mínim aquests 43.000€ ja els tindran fora de 

termini. A ells no els hi sembla que siguin unes bones dades.  

 

La Regidora Sra. Àngela Frigolé diu que s’han pagat 8 dies per sobre dels 30. Afegeix que a 

vegades no és falta de liquiditat sinó de tenir les factures validades i d’haver tingut el temps 

de fer el pagament. En quan a les que han quedat pendents fora de trimestre , vol dir que a 

30 de setembre no estaven pagades però potser a 1 d’octubre  ja ho estaven. Potser s’han 

pagat amb un o dos dies de retard perquè l’informe el dónen a 30 de setembre. Això no vol 

dir que totes encara estiguin pendents de pagar. L’informe el tanquen el 30 de setembre i si 

una factura s’ha pagat el dia 1 d’octubre entra dins les pendents de pagament. Repeteix que 

les que no s’han pagat dins del termini s’han pagat a 38 dies.  Explica que se segueix un 

procés: es registren, es fan les comprovacions pertinents  per part dels Serveis Tècnics. I 

endarrerir-se en el pagament 8 dies pot passar, encara que no ho vol justificar. No vol dir 

que ho facin bé, però estan intentant fer-ho el màxim d’ajustat possible dins de les 

possibilitats.  

 

El Regidor Sr. Joan Colomer diu que factures de final de trimestre però pendents de 

pagament hi ha 225.000 €+ 43.000 € . Això vol dir que són 268.000€ que estan pendent de 

pagament a final de trimestre.  

 

La Regidora Sra. Àngela Frigolé diu que a final de trimestre hi ha 43.971€, 13 factures.  

 

El Regidor Sr. Joan Colomer diu que són fora del termini legal. 

 

La Regidora Sra. Àngela Frigolé diu que són fora del trimestre.  

 

El Regidor Sr. Joan Colomer llegeix: “obligaciones pendientes en las cuales se está 

incumpliendo el plazo legal a la fecha del cierre del trimestre “.  I explica que de les factures 

que queden per pagar a final de trimestre hi ha 43.000€ que ja estan fora de termini i també 

hi ha 225.000€ que estan dins de termini.  Aquests últims si es paguen quan toca dins del 

trimestre encara hi serien a temps, però els 43.000, encara que es paguin a 1 d’octubre , ja 

s’està fora del termini i s’incompleix aquest. I quan es faci l’informe del proper trimestre , 

com a mínim segur que hi haurà aquests 43.000€ perquè encara que l’Ajuntament els pagui 

a 1 d’octubre ja estaran fora del termini. Per tant, sortiran fora de termini. 

 

La Regidora Sra. Àngela Frigolé insisteix en què són 43.000€. 

 

El Regidor Sr. Joan Colomer diu que hi ha 225.000€ pendents de pagament i 43.000€ 

pendents de pagament fora del termini. Fa el comentari que si no se sap el que s’ha de 

pagar... 

 

La Regidora Sra. Àngela Frigolé respon que ella sí que ho sap.  



El Regidor Sr. Joan Colomer diu que és la taula que li han donat ells.  

 

La Regidora Sra. Àngela Frigolé diu que és la mateixa que està llegint ella.  

 

El Regidor Sr. Joan Colomer diu que aquí diu que està pendent de pagament a final de 

trimestre . Així els 225.000€ estan dins del període legal que si es paguen quan toca, dins del 

període de 30 dies,  estarà ben fet. I 43.000€ que són factures que tenien més de 30 dies. A 1 

d’octubre eren factures anteriors a 1 de setembre. I les altres serien factures que estarien 

entre l’1 de setembre i l’1 d’octubre. Aquestes també estan pendents de pagar i és possible 

que moltes d’aquestes també es paguin fora de termini. Insisteix que de cara als números 

que tenen de cara a com pot anar el proper trimestre , la proporció és la mateixa: el 20% fora 

de termini.  

 

Seguidament, per part d’ICV-EUIA-E intervé el Regidor Sr. Victoriano Ramos que diu que 

agafant l’argument donat per la Regidora per tal de justificar aquesta situació, si les factures 

es paguen amb una demora de 8 dies o fins i tot amb 1 o 2 dies, no acaba de veure el motiu 

pel que el pagament no es fa dins del període. Si fossin 15 o 20 dies seria una altra cosa, 

però si està tan a prop dels  períodes, no acaba de veure el motiu. 

 

La Regidora Sra. Àngela Frigolé diu que unes factures estan a comptabilitat i s’han 

d’aprovar per Junta de Govern que es fa els dimecres . Passar 8 dies pot portar a aquest 

problema: una factura s’hauria d’haver pagar el dilluns, ha passat per Junta el dimecres i 

s’ha pagat el divendres.  

 

El Regidor Sr. Victoriano Ramos diu que s’han de complir unes normes . Si fos que no es 

pot pagar en un mes, això és molt, però en 8 dies com acaba de comentar, li sembla 

excessiu, tal vegada per falta de control, ell no ho sap.  

 

La Regidora Sra. Àngela Frigolé diu que s’intenta que no sigui per falta de control i intenten 

fer-ho el millor que poden.  

 

A continuació, per part d’ESQUERRA-AM intervé la Regidora Sra. Isabel Lozano que diu 

que a ella no li preocupa tant passar-se 8 dies , encara que no vol justificar la feina, perquè 

pagar a 30-38 dies com està pagant ara pensa que tenen un Ajuntament que s’està esforçant 

per arribar als terminis. Una altra cosa és que en quedin sempre. A ella li preocupa més 

aquestes 5 factures que no entén el perquè fa tants dies que estan pendents de pagament. 

Aquestes 5 factures passen 113 dies, no els 8 dies que poden passar les de serveix normals 

de l’Ajuntament. Entén com funciona la maquinària i també que s’està fent un gran esforç : 

a molts altres Ajuntaments els hi agradaria tenir aquests números. Això no és una defensa 

d’aquest equip de govern, sinó més aviat dels tècnics que pensa que estan fent esforços per 

complir amb els terminis. A ella li agradaria saber el perquè aquestes 5 factures estan tan 

excedides.  

 

La Regidora Sra. Àngela Frigolé explica que són factures pendents de validar des dels 

Serveis Tècnics per diferents motius. És un tema que no han estat validades pels Serveis 

Tècnics i no es poden pagar.  

 

La Regidora Sra. Isabel Lozano pregunta que si les retornen per incorrectes o es queden al 

calaix.  



 

La Regidora Sra. Àngela Frigolé diu que no estaven conformes amb la factura i s’està 

parlant amb qui ha emès aquestes factures.  

 

La Regidora Sra. Isabel Lozano diu que tal vegada no sortirien aquests números vermells si 

la factura la retornessin per inconformitat.  

 

El Sr. Alcalde diu que només vol comentar-li que amb la quantitat de factures que es paguen 

en un Ajuntament , n’hi ha alguna que allò que ha estat contractat no lliga amb el que volen 

cobrar a la factura.  Aquí hi ha un motiu de discussió i fins que no s’aclareixi i que el tècnic 

validi el que havien contractat i el que estan pagant, no es paga. Això fa anar coix a 

l’informe.  Afegeix que no es pagarà qualsevol factura que entri a l’Ajuntament , cal validar-

la. Ella ha dit abans que d’allà on venen i allà on estan i l’esforç que estan fent a l’hora de 

pagar, és molt gran. Diu que ell recorda que l’Ajuntament , anteriorment, com tots els 

Ajuntaments, pagava a 4, 5 o 6 mesos. Ja s’estan encaminant bé. Però hi ha factures com les 

que ha comentat la Regidora Sra. Isabel Lozano, que fins que no tinguin clar el que han de 

pagar, no es farà.  

 

La Regidora Sra Isabel Lozano aclareix que no era una crítica a l’anterior govern , però sí 

que vol dir que hi ha altres Ajuntaments que malgrat haver-hi aquesta normativa, no la 

compleixen. I des d’aquí s’està fent una esforç tal i com s’ha fet sempre. A ella li sembla 

que criticar 8 dies amunt o 8 dies avall , no li sembla transcendent.  

 

Seguidament, per part del PP intervé la Regidora Sra. Elizabeth Mesa  que diu que l’any 

passat l’Ajuntament no es va voler adherir al Pla que plantejava el Govern per tal de sanejar 

el tema de Tresoreria i pagar els proveïdors dins dels plaços que tocava . La Regidora 

d’Hisenda diu que parla que és una falta de liquiditat . 

 

La Regidora Sra. Àngela Frigolé aclareix que ella ha dit que no és una falta de liquiditat .  

 

La Regidora Sra. Elizabeth Mesa diu que ella considera que més aviat és falta d’una previsió 

responsable a l’hora de fer els pagaments.  

 

Finalment, per part del PSC-PM intervé el Regidor Sr. José Fernández Celada que diu que 

està d’acord amb l’informe presentat i que han disminuït força els plaços de pagament.  

 

 

Els Regidors en queden assabentats. 

 

 

4. DONAR COMPTE DEL MARC PRESSUPOSTARI 2014- 2016 TRAMÈS AL 

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

 

La Secretària llegeix la Resolució d’alcaldia núm. 760/2013. 

 

“1. ANTECEDENTS 
 

En data 29 de setembre de 2013 s’emet l’informe d’Intervenció relatiu a l’elaboració del 



marc pressupostari a mig termini, coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària, del 

deute públic i la regla de la despesa. 

 

2. FONAMENTS DE DRET 

 

2.1. L’article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 

sostenibilitat financera (LOEPSF) estableix que les Administracions Públiques elaboraran un 

marc pressupostari a mig termini en el qual s’emmarcarà l’elaboració dels seus Pressupostos 

anuals i a través del qual es garantirà una programació pressupostària coherent amb els 

objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic. Els marcs pressupostaris a mig 

termini tindran un període mínim de 3 anys i contindran, entre altres paràmetres: 

a) els objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic de les respectives 

administracions públiques. 

b) Les projeccions de les principals partides d’ingressos i despeses tenint en compte la 

seva evolució tendencial. 

c)  Els principals supòsits en els quals es basen les esmentades projeccions d’ingressos i 

despeses. 

 

2.2. L’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les 

obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 

d’abril, determinava l’obligació de remetre anualment abans del 15 de març els marcs 

pressupostaris. 

 

2.3. L’article 13.3 de l’Ordre HAP 2105/2012, d’1 d’octubre disposa que abans de l’1 

d’octubre caldrà trametre les línies fonamentals del pressupost de l’exercici següent. 

 

2.4. La nota informativa del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques de data 5 de 

setembre de 2013 disposa que, excepcionalment per aquest exercici 2013, es considerarà que 

amb la tramesa d’informació dels marcs pressupostaris s’entendrà complerta l’obligació de 

tramesa de les línies fonamentals del pressupost de 2014. 

 

2.5. La mateixa nota informativa indica que la data límit de tramesa de la informació del 

marc pressupostari i línies fonamentals del pressupost de 2014 serà el dia 1 d’octubre de 

2013 a les 18 h. 

 

De conformitat amb allò que disposa la normativa vigent, s’ha elaborat el marc pressupostari 

per als exercicis 2014 a 2016. 

  

Com a avantprojecte i previsió d’escenari pressupostari que són aquests marcs 

pressupostaris poden  aprovar-se  per decret de l’ Alcaldia  i donar-ne  compte al Ple. 

S’hauran de remetre per l'entitat local al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, 

per via telemàtica i amb signatura electrònica. 

 

Per l’exposat, HE RESOLT: 

 



1.- Aprovar el marc pressupostari a mig termini pel període 2014 a 2016,  i línies 

fonamentals  pressupost 2014  d’acord amb el següent detall: 

 

2.- Trametre el marc pressupostari 2014-2016 al Ministeri d'Hisenda i Administracions 

Públiques, segons el que estableix l’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per 

la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei 

Orgànica 2/2012.” 

 

Per part de la PICaldes el Regidor  Sr. Joan Colomer comenta que cada vegada sembla que 

estan més controlats, ell no sap si dir-li intervinguts. A ell li sembla molt trist que 

l’autonomia local cada vegada està més en perill. Es podria fer aquesta reflexió: és una 

llàstima que l’Administració més propera als ciutadans és la que està més intervinguda. Les 

intervencions van de dalt a baix: Europa intervé l’Estat, aquest a les Autonomies  i 

l’Ajuntament l’intervé tothom (per dir-ho d’alguna manera). Repeteix que és una llàstima  

El Sr. Alcade diu que és  cert que cada vegada els Ajuntaments estan més controlats , ell està 

d’acord amb el que diu el Regidor Sr. Joan Colomer , però és un Decret Llei que com 

Ajuntament cal complir-lo i així ho faran. A més, s’atreviria a dir que és la mateixa opinió 

de molts Alcaldes que han de fer tota aquesta sèrie de documents  que en definitiva lliguen 

els pressupostos i les funcions que fan els Ajuntaments.  

 

Els Regidors en queden assabentats. 

PREVISIÓ PREVISIÓ PREVISIÓ

INGRESSOS 2014 2015 2016

Capítol 1 3.420.000 3.461.040 3.495.650

Capítol 2 235.000 237.820 240.198

Capítol 3 1.421.824 1.437.464 1.451.838

Capítol 4 1.300.021 1.311.221 1.311.221
Capítol 5 60.000 60.600 60.600

Ingressos corrents 6.436.845 6.508.145 6.559.508

Capítol 6 297.740

Capítol 7 200.000 691.857 92.817

Ingressos de capital 200.000 989.597 92.817

Capítol 8 0 0 0

Capítol 9 200.000 200.000 100.000

Ingressos financers 200.000 200.000 100.000

INGRESSOS TOTALS 6.836.845 7.697.742 6.752.325

DESPESES 2014 2015 2016

Capítol 1 2.162.938 2.173.753 2.173.753

Capítol 2 3.560.957 3.578.761 3.578.761

Capítol 3 130.000 130.000 130.000

Capítol 4 252.384 254.908 254.908

Despeses corrents 6.106.279 6.137.422 6.137.422

Capítol 6 330.000 1.150.320 204.903

Capítol 7

Despeses de capital 330.000 1.150.320 204.903

Capítol 8

Capítol 9 400.566 410.000 410.000

Despeses financeres 400.566 410.000 410.000

DESPESES TOTALS 6.836.845 7.697.742 6.752.325



 

 

5. DICTAMEN EN RELACIÓ A LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 5/2013 

 

La Secretària llegeix el Dictamen de la Comissió Informativa. 

 

Atès que la Base 8a de les d’execució del Pressupost permet imputar l’import total o parcial 

d’un crèdit a altres partides pressupostàries corresponents a diferents nivells de vinculació 

jurídica 

 

Les transferències proposades afecten a diferents grups de funció i no afecten els crèdits 

ampliables, ni els crèdits extraordinaris atorgats en l'exercici. 

 

Les partides que es proposa minorar no han estat incrementades mitjançant suplements o 

altres transferències. Tampoc procedeixen de crèdits incorporats com a conseqüència de 

romanents no compromesos procedents de pressupostos tancats, ni han estat objecte de cap 

minoració, com a conseqüència de transferències anteriors. 

 

Que el crèdit extraordinari es finança amb una baixa de crèdit d’una altre partida. 

 

No hi ha cap compromís de despesa, en relació a les partides que es proposa minorar, que 

impedeixi la modificació. 

 

Una vegada emès l’informe favorable per part d’Intervenció, la Comissió d’Hisenda, en 

sessió d’avui, dictamina favorablement l’adopció del següent: 

 

A C O R D 

 

PRIMER.- APROVAR inicialment l’expedient de transferència de crèdit MC 5/2013 del 

pressupost de despeses de la Corporació, que tot seguit es detalla: 

 

 
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS POSITIVES/CRÈDIT EXTRAORDINARI EN 

APLICACIONS DE DESPESES 

Tipus 

MC 
Org. Pro. Eco. Descripció  Import  

TC+ 05 230 22100 ENERGIA ELECTRICA CASA ROSA 

                 

12.500,00    

TC+ 05 230 22700 NETEJA DEPENDENCIES SERVEIS SOCIALS 

                 

12.500,00    

TC+ 04 330 22700 NETEJA DEPENDENCIES CULTURALS 

                 

10.000,00    

TC+ 02 342 21200 

REPARACIÓ I MANTENIMENT PAVELLO 

MUNICIPAL 

                   

5.000,00    

TC+ 02 342 21202 

REPARACIO I MANTENIMENT CAMP DE 

FUTBOL 

                 

10.000,00    

TC+ 03 313 22700 

SERVEI DE DESINFECCIO DE RATES, COLOMS, 

ETC 

                   

5.000,00    

TC+ 03 920 22100 ENERGIA ELECTRICA SERVEIS GENERALS 

                 

40.000,00    

CE 05 321 48001 APORTACIONS I AJUDES SERVEIS SOCIALS                  



13.800,00    

                108.800,00    

 
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDTI NEGATIVA/BAIXA DE CRÈDIT EN APLICACION DE 

DESPESES 

Tipus 

MC 
Org. Pro. Eco. Descripció  Import  

TC- 01 130 16000 SEGURETAT SOCIAL SERVEIS DE VIGILANCIA 

                 

16.000,00    

TC- 01 169 13000 

PERSONAL LABORAL FIX BENESTAR 

COMUNITARI 

                 

39.000,00    

TC- 01 169 16000 
SEGURETAT SOCIAL BENESTAR COMUNITARI 

I BRIGADA D'OBRES 

                 

20.000,00    

BAIXA 01 912 10000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES CÀRRECS ELECTES 

                   

7.800,00    

BAIXA 01 912 16000 SEGURETAT SOCIAL CARRECS ELECTES 

                   

6.000,00    

TC- 01 011 31000 INTERESSOS DE PRESTEC DE L'INTERIOR 

                 

20.000,00    

                108.800,00    

 

SEGON.- EXPOSAR al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze 

dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província. 

 

TERCER.- En cas de no presentar-se reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el 

Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició 

pública, per resoldre-les. 

 

QUART.- PUBLICAR, quan l’expedient esdevingui definitiu, el pressupost modificat, 

resumit per capítols, al BOP i al tauler d'anuncis. 

 

La Regidora Sra. Àngela Frigolé explica que són vàries les partides que han quedat curtes en 

el Pressupost i s’han tret d’altres que anaven una mica més sobrades durant l’últim trimestre, 

per tal de poder fer front a aquestes despeses d’aquí a finals d’any. Diu que tal i com s’han 

comentat és per un total de 108.800€ que es treuen de vàries partides i s’augmenten en 

d’altres. Fa referència a què hi ha una partida de 8.800€ que correspon a una part del sou i 

seguretat social que corresponia a l’Alcalde i que en el seu moment ja es va fer la 

modificació de crèdit. Es va comprometre a passar aquesta partida, després de parlar-ne a la 

Comissió Informativa,  a passar-la l’any vinent i dedicar-la a ajudes i serveis socials . Hi 

havia una proposta de fer una part de la partida aquest any i una altra l’any vinent. Però entre 

tots es va considerar a la Comissió Informativa de deixar-ho per l’any que ve i buscar entre 

tots un projecte que es pugui finançar amb aquesta aportació.  

 

En primer lloc, per part de la PICaldes intervé el Regidor Sr. Joan Colomer que comença 

dient que de cares a finals d’any és normal que s’hagi de fer alguna modificació de crèdit per 

acabar d’ajustar algunes coses. Aquí hi ha coses que els hi semblen bé i d’altres no tant. Diu 

que la modificació en què la Regidora Sra. Àngela Frigolé és tal vegada la menys important, 

seria la de 13.800€ que es dedicaran a serveis socials. Encara que sí que és important dedicar 

més de 13.000€ a serveis socials. Aquesta els hi sembla bé i ja parlaran després dels 

projectes a què els poden destinar. Però la resta del gruix de la modificació, d’entrada han de 

mirar quines són les partides on es treuen diners i a quines s’hi posen.  



Si es fixen en les partides que es miroren, aquelles que d’alguna manera sobren diners, cal 

mirar el perquè són els diners. Veuen que dels 95.000€ n’hi ha 59.000€ , bastant més de la 

meitat, que provenen de dues places de personal de la brigada. Així, si han de sobrar diners 

perquè no es contracta el personal que cal contractar, els hi sembla que això no ha de passar. 

Ells no saben si és una reforma de la plantilla encoberta . Potser que durant un mes quedi 

una plaça sense cobrir , però són dues places durant molt de temps que no s’han cobert. Ells 

van preguntar-ho a la informativa i els hi van dir que ja es cobririen. Ell diu que veuran l’any 

vinent si surten al pressupost, encara que esperen que sí. I després veuran quan triguen a 

cobrir-se perquè encara que surtin al pressupost pot passar que durant tot l’any no es 

cobreixin, tal i com ha passat aquí. A ells no els hi sembla bé i menys tal i com estan les 

coses, amb molta gent buscant feina. Si l’Ajuntament que pot donar feina no ho fa, encara 

que pugui estalviar-se molts diners, segur que hi ha feines que es podrien fer i no s’estan 

fent. A ells no els hi sembla bé que els estalvis provinguin d’aquí.  

I quan es mira al lloc on van a parar aquests diners, es veu que van a manteniment i 

reparació de pavelló , el camp de futbol, també hi ha un tema de neteja i una bona part és 

d’energia elèctrica, que serien unes factures que han aparegut de cop i que cal fer-hi front. 

Una manera de fer-hi front és negociar amb la companyia com es poden pagar. Semblaria 

que són factures que provenen de molts anys, per això caldria mirar quines són les primeres 

que cal pagar. I caldria negociar amb la companyia uns terminis de pagament. Pagar 40.000€ 

de cop de factures endarrerides ningú pot pretendre que es faci així. Segur que es pot 

negociar, algunes es podrien pagar aquest any altres l’any que ve i segurament d’altres es 

podrien deixar per l’altre any. I no s’hauria de fer front a aquests pagaments de cop. 

Per tant, com que hi ha coses que els hi semblen bé però d’altres no, ells votaran en contra.  

 

El Sr. Alcalde explica que una modificació de crèdit a finals d’any és gairebé lògica. Les 

modificacions de crèdit es fan amb partides on sobren diners cap a partides que en falten o 

van coixes. Amb l’incís que ha fet el Regidor Sr. Joan Colomer i deixant a part un sobrant 

del sou de l’Alcalde, ell vol dir que hi havia dues places per la brigada. No s’han convocat 

malgrat que es pensa fer, però fins a finals d’any no dóna temps, no s’han convocat perquè 

han anat tirant de gent externa a l’Ajuntament a qui se li ha donat feina. Aquest tema no s’ha 

parat. I com que no s’havien convocat aquestes places, hi ha un sobrant amb el que es fa la 

modificació per pagar, entre d’altres, a la companyia elèctrica perquè a l’Ajuntament no hi 

havia comptador i no s’havia pagat mai la llum. I creu que eren 85.000€ el que els hi 

demanaven. Ells han negociat fins al final, però arriba un moment en què no es pot negociar 

més i s’ha de pagar. Aquests 40.000€ que es deuen de llum de l’Ajuntament  dels últims 

anys que no s’ha pagat mai . Afegeix que algú s’havia d’haver adonat que no es pagava la 

llum. Les llums estaven enceses i no s’havia pagat mai. Ells porten més d’un any i mig 

negociant amb la companyia i tramitant aquest expedient . Quan ells se’n van adonar van dir 

que alguna cosa fallava: ningú anava a veure el comptador, aquest donava voltes , i 

semblaria que ni la instal·lació estava donada d’alta. Ara, per desgràcia es troben amb 

aquesta situació: han de fer front al pagament i s’ha tancat un preu que no ha sigut el de més 

de 80.000€ sinó que ha anat a la baixa. Aquests 40.000€ al final s’han de pagar.  

També hi ha neteges perquè han tingut una baixa important durant molt temps i han hagut de 

donar a l’empresa que fa les  neteges més dependències municipals. Això ha ocasionat un 

increment a les factures. Aquesta partida ha quedat coixa i cal suplir-la amb més diners. 

Afegeix que gairebé tots els Ajuntaments fan aquestes modificacions de crèdit per anivellar 

les partides.  

El Sr. Alcalde diu que tot té explicació i a la Comissió ja els hi van explicar d’on venia la 

reparació i el manteniment del camp de futbol, concretament són els vestuaris que es van 



arreglar perquè es va aixecar tot el terra d’aquests. Calia fer una actuació urgent però no hi 

havia cap previsió, però es va arreglar i cal pagar-ho. La partida estava baixa i es dota amb 

10.000€ més.  

La modificació de crèdit és de 108.000€ , una quantitat important, però tot està justificat i es 

va explicar amb detall el perquè es fa aquesta modificació.  

 

A continuació, per part d’ICV-EUIA-E intervé el Regidor Sr. Victoriano Ramos que diu que 

coincideix gairebé en la seva totalitat  amb  l’exposició realitzada pel representant de la PIC, 

però hi ha una cosa que no comprèn: 39.000€ és gairebé el sou d’un any de dues persones 

que treballin. I per motius X, perquè estiguin de baixa... no han pogut venir a treballar. Amb 

aquests diners es podia haver donat feina a un parell de famílies de Caldes. Repeteix que 

amb 39.000€ sobra per donar feina durant gairebé un any a dues famílies de Caldes. És cert 

que aquests diners han sobrat, també és cert que a finals d’any cal fer ajustaments , però que 

sobri per aquest motiu , havent-hi 573 aturats a Caldes... A ell li sembla escandalós. De 

manera literal, li sembla escandalós perquè no hi ha hagut voluntat de treure un concurs i 

poder cobrir aquestes places. Diu al Sr. Alcalde que si hi hagués hagut voluntat almenys 

dues famílies ho haguessin agraït. Ell no està d’acord en aquest punt. La resta , com el tema 

d’electricitat, es poden entendre, però en aquest apartat no perquè hi ha hagut manca de 

voluntat de resoldre el problema i de donar “vidilla “ a un parell de famílies de Caldes.  

 

El Sr. Alcalde diu que encara que a vegades es contracti o les coses es facin diferents, hi ha 

vàries maneres de fer. Per exemple, encara que l’empresa de neteja sigui de fora, la majoria 

de les senyores i els senyors que hi treballen són de Caldes. I això ho tenen molt en compte. 

Està bé que es doni treball directament, però no vol dir que llencin els diners perquè de 

manera indirecta s’ajuda a molta gent del poble.  

 

El Regidor Sr. Victoriano Ramos diu que ell no ha dit que els diners es malgastin, sinó que 

aquests diners podien haver-se utilitzat millor, podien  alimentat a dues famílies dels 573 

aturats que hi ha a Caldes. I l’equip de govern s’hagués pogut sentit orgullós d’haver 

contractat temporalment, encara que sembla que és una temporalitat que sembla que es 

manté. S’hauria contractat tot aquest any i part del vinent fins que el problema es resolgui. 

Però no s’ha fet. Ell espera no tornar a veure en cap proposta de modificació de crèdit que 

sobrin diners per aquest motiu.  

 

La Regidora Sra. Àngela Frigolé diu que una cosa és que no s’hagin contractat aquestes dues 

persones , no s’hagi fet el concurs, però això no vol dir que no s’hagi cobert la feina 

d’aquestes perquè igualment s’ha donat a empreses externes per fer el servei de 

manteniment de jardineria . Evidentment aquests serveis es donen a altres empreses del 

poble. I també s’està donant feina a altres empreses del poble. Tal vegada aquesta partida no 

s’ha gastat per aquí però sí que s’ha gastat per una altra banda.  

 

El Regidor Sr. Joan Colomer diu que la partida de jardineria no canvia.  

 

El Regidor Sr. Victoriano Ramos diu que no ho acaba d’entendre perquè no ho veu reflexat 

aquí. Si ell ho veiés reflectit diria que d’acord, però no ho veu reflectit en aquesta 

modificació de crèdit.  

 

Seguidament , per part d’ESQUERRA-AM intervé la Regidora Sra. Isabel Lozano que diu 

que ella vol insistir amb el mateix, encara que tal vegada donarà un altre punt de vista. Diu 



al Sr. Alcalde que quan diu que ara no hi ha temps per dotar aquestes dues places, és evident 

que ara no n’hi ha perquè queda un mes i una setmana , però han tingut un any perquè des 

del gener que es van aprovar els pressupostos. A ella li hagués agradat que aquestes places 

s’haguessin dotat perquè no és el mateix comptar amb empreses externes, que tal i com 

apuntava el Regidor Sr. Joan Colomer , ha augmentat la partida de jardineria, que comptar 

amb dues persones més dins d’un equip on es poden planificar molt millor les tasques. S’han 

queixat en certs moments de deixadesa en alguns sectors , de males praxis d’algú o de 

brutícia en alguns llocs  i en canvi, no s’ha dotat aquestes dues places. Són 39.000€ que tal i 

com deia el Regidor Sr. Victoriano Ramos, podrien ajudar a un parell de famílies d’aquí 

Caldes, però també podrien ajudar a l’equip de la brigada a treballar millor i de manera més 

planificada. Ara l’equip de govern ha presentat una proposta de Pressupost que ara mateix 

tenen sobre la taula i hi estan treballant. Aquesta partida torna a sortir, això representa que 

tenen la intenció de dotar aquestes dues places durant el 2014. Ella demanaria que no 

s’adormin si realment tenen la voluntat de dotar-les . Sinó li fa pensar que ho veuen com una 

empresa privada, tal i com ha dit moltes vegades , perquè si s’estalvien dues persones , es 

tira igual i hi ha només quatre facturetes puntuals, es va fent. Ella creu que les coses no 

funcionen així. Per altra banda celebra a mitges el traspàs de 13.800€ del sou que deixa de 

cobrar l’Alcalde a la cartera de Serveis Socials. Aquest és un acord fet amb Esquerra que va 

més enllà d’un acord municipal, és un acord comarcal. Això està traspassat aquí, però tot i 

que pugui anar destinat al 2014, si això s’hagués fet quan el Sr. Alcalde va prendre possessió 

del càrrec, s’hagués pogut destinar a algun projecte, tot i que dubten que tinguin clar a quin 

projecte podrien destinar-ho perquè no tenen una diagnosi gaire feta sobre la situació de 

serveis socials. Hagués pogut anar destinat a algun projecte que hagués donat els seus fruits 

durant l’any 2013. Malgrat que no els hi agrada que no s’hagin dotat les dues partides i que 

es treguin els diners d’aquí , ells s’abstindran. No votaran en contra però s’abstindran.  

 

Tot seguit , per part del PP intervé la Regidora Sra. Elizabeth Mesa que diu que ells també 

entenen que a finals d’any hagi d’haver-hi algun reajustament en els Pressupostos. I tret de 

la sorpresa de les factures de la llum, ella relaciona aquest tema amb el que s’ha parlat 

anteriorment en quan a la morositat perquè al cap i a la fi s’està parlant del mateix: de 

l’economia de l’Ajuntament. Per una banda ha de pagar i per l’altra ha de cobrar , i ha d’anar 

gestionant aquests diners. Repeteix que és una important manca de previsió responsable, es 

ratifica amb el que ha dit abans. I d’alguna manera es senten responsables d’aquesta 

responsabilitat perquè els Pressupostos de l’any passat van ser aprovats gràcies al seu suport. 

Però a última hora és l’equip de govern el que gestiona aquests diners. A ella li agradaria dir 

que tenint aquests petits o grans problemes sobre la taula , l’equip de govern pretenia 

aprovar els Pressupostos del 2014 avui. Considera que les coses s’han de treballar més i fer-

ne una millor previsió. Ella coincideix amb Iniciativa i amb Esquerra Republicana en quan 

al tema de l’estalvi del personal. No té sentit que voti en contra una modificació de crèdit , 

votaran a favor però insisteix que caldria fer una previsió més responsable del Pressupost de 

l’Ajuntament. Si es pot oferir feina, cal donar-la. I si no es cobreixen aquestes places suposa 

que queden feines pendents al municipi perquè no es van cobrir. 

 

El Sr. Alcalde diu que hi ha coses que no es poden preveure com el comptador de llum que 

ha aparegut. 

 

La Regidora Sra. Elizabeth Mesa diu que ha començat dient que tret de la sorpresa de les 

factures de la llum... 

 



El Sr. Alcalde diu que també vol recalcar que quan parlen de la gent de Caldes i es toca la 

sensibilitat, s’ha de pensar que quan es fa un concurs o unes oposicions mai es fa únicament 

per la gent de Caldes. Ho marca la Llei, han de ser públiques i obertes a tothom. Les dues 

places que s’havien de convocar i no s’ha fet, tal i com han dit, i que ells pensen convocar en 

un futur, no pot haver-hi prioritat per la gent de Caldes perquè la gent no ho contempla.  

 

La Regidora Sra. Elizabeth Lozano diu que li agrada aquest matís que dóna perquè consti i 

es tingui en compte amb possibles convocatòries. Han de ser obertes i lliures per a tothom. 

 

El Sr. Alcalde diu que tal i com han sigut sempre.  

 

 

Finalment , per part del PSC-PM intervé el Regidor Sr. José Fernández Celada que diu que 

ell hi votarà a favor . Entenen que les dues places de la brigada s’han de convocar el més 

ràpid possible.  

 

Sotmès el dictamen a votació és aprovat per set vots a favor (dels grups de CIU, PP i PSC), 

quatre vots en contra (del grup PIC i d’ICV-EUIA-E), i una abstenció del grup 

d'ESQUERRA- AM. 

 

 

6. DICTAMEN EN RELACIÓ A LA CREACIÓ DE LA SEU ELECTRÒNICA 

 

La Secretària llegeix el Dictamen de la Comissió Informativa. 

 

Atesa  la necessitat que aquesta Administració municipal disposi d’una Seu  Electrònica  que 

permeti l’exercici del dret que tenen els ciutadans  a relacionar-se amb les administracions 

publiques per  mitjans electrònics, d’acord amb  el que disposa la Llei 11/2007, de 22 de 

juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, ajustant-se als principis de 

publicitat oficial, responsabilitat qualitat, seguretat , disponibilitat, accessibilitat, neutralitat  

i interoperabilitat.  

 

Atès que la publicació a la Seu electrònica d’informacions, serveis i transaccions respectaran 

els principis d’accessibilitat  i ús d’acord amb els estàndards oberts i , en el seu cas, aquells 

altres  que siguin d’ús generalitzat  pels ciutadans. 

 

Atès que l’article 10 de  l’esmentada llei defineix la Seu electrònica com aquella adreça 

electrònica disponible pels ciutadans a través de xarxes de telecomunicacions la titularitat,  

gestió i administració de la qual correspon a una administració pública, òrgan o entitat 

administrativa en l’exercici de les seves competències i estableix que cada administració 

pública determinarà les condicions i instruments de creació de les seus electròniques. 

  

Atès, d’altra banda,  que la Llei 29/2010, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de 

Catalunya, regula en el seu Títol III la informació del sector públic i la participació dels 

ciutadans i les empreses per mitjans electrònics, definint en els articles 10 i 11  de la 

mateixa, la informació que les entitats que integren el sector públic han de difondre, en 

l’àmbit de llurs competències, per mitjans electrònics i concretant la informació mínima que 

s’ha de difondre a través de la Seu electrònica. 

 



Atès que l’aprovació de les ordenances i  reglaments  municipals és una competència 

atribuïda al Ple de la corporació amb caràcter indelegable, a tenor de l’article 22.2.d, i 22.4  

de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 

 

Atès que l’article 178.1.c) del Text Refós  de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de 

règim local de Catalunya, disposa que les ordenances s’entendran aprovades definitivament 

amb caràcter automàtic si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació durant la informació 

pública i l’audiència als interessats subsegüent a l’aprovació inicial. 

 

En base a tot l’exposat   es  formula  la creació i regulació de la Seu electrònica de 

l’Ajuntament de Caldes de Malavella , per a la qual cosa es proposa al Ple l’adopció dels 

següents: 

 

ACORDS: 

 

Primer.- Crear la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Caldes de Malavella  la titularitat, 

gestió  i administració de la qual  correspon a aquest  Ajuntament. 

 

Segon.-  Aprovar inicialment el  Reglament de funcionament de la Seu Electrònica de 

l’Ajuntament de Caldes de Malavella.  

 

Tercer.-. Sotmetre a informació pública els presents acords i el text del reglament  pel 

termini de trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions;  mitjançant 

la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la província, al Diari Oficial de 

la Generalitat de Catalunya, al diari  “ El  Punt-Avui”  i al tauler d’edictes de l’Ajuntament, i  

a la Web municipal. El termini d’informació pública començarà a comptar des del dia de la 

publicació de l’Anunci al BOP. 

 

Quart.- Disposar  que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini 

d’informació pública i d’audiència als interessats, el reglament  que ara s’aprova inicialment 

quedarà aprovat  definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà 

directament a la publicació. El text definitiu es publicarà   en el Butlletí Oficial de la 

Província, que entrarà en vigor  quan hagin transcorregut quinze dies comptats des del dia 

següent al de la publicació, així mateix es publicarà,  en el  taulell d’anuncis de 

l’Ajuntament, i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, anunciant la referència del 

Butlletí Oficial de la Província en que s’hagi publicat íntegrament  la modificació.  Es 

trametrà a l’administració de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya, en el termini de 15 

dies, l’acord d’aprovació definitiu de l’ordenança i la còpia íntegra i fefaent d’aquesta. 

 

No obstant el Ple decidirà. 

 

El Sr. Alcalde explica que tal i com s’ha explicat es proposa l’aprovació d’una seu 

electrònica que posaria en marxa l’Ajuntament de Caldes i serveix per facilitar la 

comunicació entre l’Ajuntament i els ciutadans . El que es busca és la transparència, tal i 

com es va aprovar en un acord de Ple anterior. Es vol donar facilitat a tots els ciutadans. Ell 

creu que ha quedat molt clar el que s’ha llegit en aquest acord de Ple.  

 

En primer lloc, per part de la PICaldes intervé el Regidor Sr. Joan Colomer que diu que tots 

aquells esforços que apropin l’Administració al ciutadà tindran el seu suport. Tot el tema 



d’Administració electrònica avui en dia és cada vegada més important i necessari. Des 

d’aquí volen dir que els hi agrada que es faci això i que vagi el més ràpid possible, que es 

creï el més ràpid possible la seu electrònica i s’hi vagin aplicant totes les facilitats que es 

pugui per tots els serveis que es pugui . I si pot ser per augmentar la transparència, molt 

millor. Ell vol dir això, igual que el del punt següent que seria el dedicat al registre 

electrònic i hi estaria relacionat.  Demana novament que es vagi el més ràpid possible. Avui 

en dia cada vegada hi ha més facilitats per  a aquestes coses. Hi ha Ajuntaments que ja ho 

estan fent i cada vegada les aplicacions informàtiques fa que es pugui aplicar. És normal que 

s’hagi començat a fer a les Administracions més grans, però actualment no representa una 

gran inversió, encara que sí que representa la formació del personal i l’esforç per part del 

personal de l’Ajuntament. I des d’aquest punt de vist se’ls hi haurà d’agrair tota aquesta 

adaptació que haurà de fer i que ja està fent per a tots aquests temes. A banda d’això, la resta 

són facilitats per a poder-ho tirar endavant. Per això cal esforçar-se perquè vagi el més ràpìd 

possible.  

 

El Sr. Alcalde diu que coincideix en tot el que ha dit el Regidor Sr. Joan Colomer, i el que 

estan fent és  el primer pas per tal de crear aquesta seu electrònica . Hi ha molt de camí per 

endavant , però és veritat que les Administracions van en aquest sentit i com més aviat s’hi 

posin, millor. Saben que hi ha gent que els hi porta molta avantatge , però ells han d’anar 

cap a aquest camí.  

 

Seguidament intervé per part d’ICV-EUIA-E el Regidor Sr. Victoriano Ramos que diu que 

ell veu bé aquest tema. Respecte al tema que s’està avançant en el tema de les 

comunicacions, de les gestions, al final es converteix en una reducció de plantilla. I amb la 

situació que es té, espera que aquí no passi. Però igual que s’ha prescindit de dues persones a 

la brigada, tal vegada es pot prescindir si es dóna de baixa algun administratiu a 

l’Ajuntament. Ell vol dir que cal tenir molta cura amb aquest tema. Malgrat que sigui 

necessari perquè cada dia les gestions es poden fer a nivell informàtic, també es corre aquest 

risc. Ell vol fer una crida en aquest sentit, que en poblacions petites com Caldes que no es 

caigui en la temptació de suplir un lloc de treball per un sistema informàtic. A part d’això, 

creu que des de l’Ajuntament caldria difondre-ho perquè la gent s’assabenti de com 

funciona, les utilitats que té, els avantatges que comporta . Es important que se’n faci difusió  

a través d’un fulletó informatiu o el que sigui necessari. Però a ell el que més li preocupa és 

el que ha dit al principi.  

 

El Sr. Alcalde diu que aquí no estan parlant dels llocs de treball sinó de la creació d’una seu 

electrònica. Pensa que ell exagera una mica les coses. Passar de la creació d’una seu a fer 

tota una història de què es reduiran llocs de treball . Però la creació de la seu electrònica és 

el futur. I és fer fàcil la vida als ciutadans.  

 

El Regidor Sr. Victoriano Ramos diu que ell espera que sigui així.  

 

El Sr. Alcalde diu que si arribés ja ho podria manifestar, encara que no creu que arribi. Ell 

pensa que amb l’exposició que ha fet, el món, segons el Regidor Sr. Victoriano Ramos no 

hagués canviat gaire.  

 

A continuació, per part d’ESQUERRA-AM intervé la Regidora Sra. Isabel Lozano que diu 

que ells celebren la proposta per un tema de transparència, per un tema de modernització de 

l’Administració , perquè tal i com s’ha anat modernitzant el món l’Administració sempre va 



a remolc. Ells celebren que s’acosti al ciutadà . I en línia amb aquesta modernització els hi 

agradaria que es recuperés el Consensus  que ells van eliminar que també era un tema 

d’obrir i d’acostar el poble a l’Administració via noves tecnologies. Ells recolzaran la 

creació d’aquesta seu electrònica.  

 

Per part del PP intervé la Regidora Sra. Elizabeth Mesa que  diu que ells també recolzaran la 

proposta. Afegeix que li sembla una bona proposta la que ha fet la Regidora Sra. Isabel 

Lozano , la de recuperar el Consens de Poble,  esperen que serveixi per agilitzar els tràmits . 

Ella és la primera que es queixa que els tràmits rutinaris del dia a dia de l’Ajuntament en 

quan a queixes i suggeriments dels veïns no funciona. Esperen que amb aquest sistema 

s’agilitzi tot i es faciliti més la vida dels caldencs.  

 

El Sr. Alcalde diu que per això es fa, perquè funcioni i sigui més àgil.  

 

La Regidora Sra. Elizabeth Mesa diu que hi confia perquè sinó no li donaria el suport.  

 

Finalment, per part del PSC-PM intervé el Regidor Sr. José Fernández Celada que diu que 

ho aprovaran. 

 

Sotmès el dictamen a votació és aprovat per unanimitat. 

 

 

7. DICTAMEN EN RELACIÓ A L’APROVACIÓ DEL REGLAMENT 

REGULADOR DEL REGISTRE ELECTRÒNIC DE L’AJUNTAMENT DE CALDES 

DE MALAVELLA  

 

La Secretària llegeix el Dictamen de la Comissió Informativa. 

 

Atès que es considera necessari que  aquesta Administració municipal impulsi  l'ús i 

l'aplicació de tècniques i mitjans electrònics, informàtics i telemàtics per al 

desenvolupament de la seva activitat i en l'exercici de les seves competències, garantir un ús 

efectiu d’ aquest  per a millorar la seva actuació administrativa, facilitant les relacions amb 

la ciutadania, les empreses i d’altres administracions públiques i entitats i, en definitiva, 

propiciant  un millor exercici dels seus drets i deures. 

 

Atès que amb la creació del Registre Electrònic i la normalització del seu ús, l’Ajuntament 

de Caldes de Malavella  de conformitat amb el disposat en l’ article 70 bis.3 de la Llei 

7/1985, impulsa la utilització interactiva de les tecnologies de la informació i la comunicació 

com a mitjà  per a facilitar la participació i comunicació amb els ciutadans i per a la 

presentació de documents i la realització de tràmits administratius. 

 

Atès que l’aprovació de les ordenances i  reglaments  municipals és una competència 

atribuïda al Ple de la corporació amb caràcter indelegable, a tenor de l’article 22.2.d, i 22.4  

de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; 

 

Atès que l’article 178.1.c) del Text Refós  de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de 

règim local de Catalunya, disposa que les ordenances s’entendran aprovades definitivament 

amb caràcter automàtic si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació durant la informació 

pública i l’audiència als interessats subsegüent a l’aprovació inicial. 



 

En base a tot l’exposat   es   proposa al Ple l’adopció dels següents: 

 

ACORDS: 

 

Primer.-    Aprovar inicialment el  Reglament  regulador del registre electrònic de 

l’Ajuntament de Caldes de Malavella. 

 

Segon.-. Sotmetre a informació pública els presents acords i el text del reglament  pel 

termini de trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions;  mitjançant 

la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la província, al Diari Oficial de 

la Generalitat de Catalunya, al diari  “ El  Punt Avui”  i al tauler d’edictes de l’Ajuntament, i  

a la Web municipal. El termini d’informació pública començarà a comptar des del dia de la 

publicació de l’Anunci al BOP. 

 

Tercer.- Disposar  que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini 

d’informació pública i d’audiència als interessats, el reglament  que ara s’aprova inicialment 

quedarà aprovat  definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà 

directament a la publicació. El text definitiu es publicarà   en el Butlletí Oficial de la 

Província, que entrarà en vigor  quan hagin transcorregut quinze dies comptats des del dia 

següent al de la publicació, així mateix es publicarà,  en el  taulell d’anuncis de 

l’Ajuntament, i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, anunciant la referència del 

Butlletí Oficial de la Província en que s’hagi publicat íntegrament  la modificació.  Es 

trametrà a l’administració de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya, en el termini de 15 

dies, l’acord d’aprovació definitiu de l’ordenança i la còpia íntegra i fefaent d’aquesta. 

 

No obstant el Ple decidirà. 

 

El Sr. Alcalde explica que el punt número 7 va lligat amb el punt número 6 que acaben de 

discutir. Un està dedicat a la creació de la seu electrònica i l’altre a l’aprovació del 

Reglament Regulador del Registre electrònic.  

 

No hi ha cap intervenció. 

 

Sotmès el dictamen a votació és aprovat per unanimitat. 

 

  

8. DICTAMEN EN RELACIÓ A L’APROVACIÓ DE PLANS DE PROTECCIÓ 

CIVIL 

 

La Secretària llegeix el Dictamen de la Comissió Informativa. 

 

Vistos els documents corresponents al Pla de Protecció Civil: INUNCAT, SISMICAT, 

NEUCAT i TRANSCAT, redactats  per l’Àrea de Serveis Tècnics del consell Comarcal de 

la Selva, i informats favorablement pel servei tècnic municipal, i en compliment de la Llei 

4/1997, de 20 de maig , de protecció civil de Catalunya, es proposa al Ple l’adopció dels 

següents, 

 

ACORDS: 



 

1r.- Aprovar el Manual d’actuació per: Inundacions (INUNCAT), Sismes (SISMICAT), 

Nevades (NEUCAT) i Transport de Mercaderies Perilloses (TRANSCAT), el Manual 

d’implantació i manteniment i els Annexos Generals del Pla de Protecció Civil de Caldes de 

Malavella.  

 

2n.- Sotmetre els esmentats documents  a exposició pública per un termini de trenta dies, 

mitjançant edicte al taulell d’edictes de l’Ajuntament, a efectes d’al·legacions.  En 

l’esmentat anunci es farà constar que en cas de no presentar-se cap al·legació o reclamació 

l’esmentat Pla quedarà aprovat definitivament sense necessitat d’ulterior acord. 

 

3r.-  Un cop aprovats definitivament trametre’ls a la Delegació Territorial del Govern de la 

Generalitat a Girona  sol·licitant-ne la seva homologació. 

 

No obstant el Ple decidirà. 

 

El Regidor Sr. José Fernández Celada explica que tal com s’ha llegit el dictamen  per la  

Secretària,  han renovat l’INFOCAT i ara es renovaran els quatre  altre plans que toca: 

INUNCAT (inundacions), SISMICAT (sismes),  NEUCAT (nevades)  i TRANSCAT 

(matèries perilloses).  Més que renovar-los, el que es fa és actualitzar-los i posar-los en 

vigor. Així, quan es recorre a aquests manuals que es pugui trobar els responsables, els 

telèfons,... hi ha tota la informació.  S’han de posar en exposició pública durant 30 dies i a 

partir d’aquí trametre’ls a Governació. Tal i com s’ha fet amb l’INFOCAT, estan a la sala de 

Regidors de manera visible per poder-ho consultar si cal utilitzar-los. I també les 24 hores 

del dia a la comissaria de Policia. Una vegada aquests quatre plans  també estiguin renovats, 

es farà el mateix: a la sala de Regidors i a la comissaria de Policia durant les 24 hores del 

dia. Afegeix que ja està pressupostat als pressupostos del 2013.  

 

Per part de la PICaldes intervé el Regidor Sr. Joan Colomer que diu que és molt important 

que es faci l’actualització d’aquests plans i s’espera haver-los de fer servir el mínim 

possible.  

 

Sotmès el dictamen a votació és aprovat per unanimitat. 

 

9. LECTURA DEL MANIFEST DEL DIA INTERNACIONAL PER A 

L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES 

 

El Sr. Alcalde diu que avui se celebra aquest dia , que per desgràcia no és una celebració 

sinó un acte de recordatori que tan de bo no s’hagués d’esmentar. Es llegirà un manifest en 

nom de tots els grups municipals. 

 

Per part de la Regidora Sra. Gemma Alsina  es llegeix el Manifest institucional. 25 de 

novembre de 2013 

 

DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS 

LES DONES 

 

Avui, 25 de novembre, Dia internacional contra la violència envers les dones, les 

administracions i la societat civil volem expressar el nostre rebuig més rotund a aquesta 



violència malauradament encara present a les nostres societats; una violència que ens obliga 

a esmerçar tots els esforços, tots els recursos, totes les voluntats per prevenir-la i eradicar-la. 

 

La violència masclista és un fenomen estructural que adopta múltiples formes: violència 

física, violència psicològica, violència sexual i abusos sexuals i violència econòmica. Es pot 

manifestar en l’àmbit de la parella, en l’àmbit familiar, en l’àmbit laboral, en l’assetjament 

sexual i per raó de sexe, o en l`àmbit social amb el tràfic de dones i nenes, amb la mutilació 

genital femenina, els matrimonis forçats, la violència derivada dels conflictes armats o amb 

la violència contra els drets sexuals i reproductius i qualsevol de les formes anàlogues que 

lesionin la dignitat, la integritat o la llibertat de les dones. 

 

Totes elles requereixen respostes específiques i diverses, però tenen un denominador comú: 

la violència contra les dones està profundament arrelada a les estructures socials. Per això, 

les intervencions adreçades a abordar la violència masclista no poden obviar el sistema que 

la sosté i la legitima, un sistema basat en relacions de desigualtat entre dones i homes que, 

en molts aspectes, es resisteix a desaparèixer. 

 

Les actuacions davant la violència exercida contra les dones han de tenir en compte que les 

causes que les generen són multifactorials i, per tant, requereixen d’un treball coordinat i 

transversal entre els diferents àmbits implicats i entre les institucions i instàncies 

competents. Fa anys que treballem conjuntament des de la voluntat política del Govern de la 

Generalitat, dels ajuntaments i les diputacions, però també des de la tenacitat i la fermesa de 

la societat civil organitzada, de les entitats i associacions de dones, i de totes aquelles 

persones que individualment treballen de forma incansable per assolir aquesta fita. 

 

És imprescindible millorar la sensibilització social i la prevenció de la violència masclista 

amb actuacions adreçades a totes les dones i a tota la població, incidint molt especialment 

en la població jove, concretament en les relacions de parella, per tal d’evitar relacions 

desiguals. 

 

És necessari promoure un canvi de mentalitats que faci que el maltractament contra les 

dones sigui impensable, i situï el discurs en la dignitat, el respecte i la llibertat. 

 

D’aquí la importància d’intervenir en els grups de població més jove. La prevenció de la 

violència passa per la construcció de nous models de relació entre els sexes, basats en 

l’equitat, el reconeixement i el respecte a la diferència, i potenciant la paraula, el diàleg i 

l’escolta. Aquest treball s’ha de situar en espais de confiança i en contextos que afavoreixin 

l’autonomia personal i l’ètica de la cura. Actualment, es una realitat constatable que en 

l’àmbit educatiu, tant en el de l’educació formal com en el de l’educació no formal, existeix 

una bona oferta de recursos, materials i experiències per abordar la prevenció de la violència 

masclista. 

 

L’objectiu és, doncs, acompanyar, recolzar i capacitar les persones joves i donar-los els 

elements de reflexió i les pautes necessàries perquè actuïn amb el convenciment que la 

violència masclista és rebutjable i inadmissible i que els afectes entre dones i homes  s’han 

de comunicar i compartir amb dignitat, respecte i llibertat. 

 



Aquest és el repte que tenim al davant i aquest és el nostre compromís. I per això, seguirem 

treballant de manera conjunta i coordinada perquè les dones i els homes d’avui, i també les 

generacions futures, puguin viure en un món lliure de violència. 

 

El Sr. Alcalde fa referència que en molts pobles s’han celebrat activitats. A Caldes es van 

celebrar ahir i hi va haver molta gent als diferents actes. Vol donar gràcies a l’Associació de 

dones , a l’Escola de Música que va participar en aquests actes . La setmana vinent es fa una 

obra de teatre al Casino dedicada a aquest tema.  Afegeix que tan de bo no hi hagués mal 

maltractament a les dones ni als homes.  

 

10. 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. 99 al núm. 150 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 que diu que sobretot té precs. I 

afegeix que té alguns temes que vol reprendre del Ple passat i d’altres que ja vénen 

arrossegant d’alguns Plens.  

 

+ Van demanar amb el Regidor Sr. Jordi Aparicio , que avui no hi és, una valoració 

de la Festa Major. Van quedar que els la passarien i de moment encara no l’han 

rebuda. Vol insistir en això, a veure si  els la poden fer arribar. Suposen que ara ja 

està feta. 

 

+ El tema sobre Ca l’Oller ha sortit vàries vegades però no els hi consta que estigui 

resolt. Voldrien saber en quin punt està, si s’han pres algunes mesures o si ja està tot 

regularitzat, o si encara es va deixant fer.  

 

+ Els hi han arribat algunes queixes sobre certes instàncies presentades que no 

s’acaben de contestar en relació a veïns que es queixen de neteges de parcel·les. A 

vegades no es contesten. Ja saben que en certes ocasions costa d’actuar , es triga 

perquè és un tràmit llarg. Costa que es netegin , però el veí que pot haver fet la 

denúncia no sap què està passant. Com a mínim caldria donar-li aquestes 

explicacions o facilitar-li aquest seguiment perquè se senti escoltat.  

 

+ L’últim prec fa referència a la N-II . Ell creu que tots han passat per l’encreuament 

de la N-II , l’han patit i es pateix per cadascú i també per tota la gent que hi passa. 

Voldria que es mirés si es pot demanar a Foment que duri el mínim possible perquè 

tal i com està ara és molt i molt perillós. Ho és tan per sortir com per entrar. Tan si es 

va com si es ve de Girona. Quan cal parar-se al mig es pensa què “hi fots” allà. 

Caldria demanar si es pot millorar, en la mesura del possible : que s’ampliï d’alguna 



manera, que s’il·lumini bé a la nit ara que a les sis ja és fosc perquè entre les 6 i les 9 

per allà hi passa molta gent, que se senyalitzi bé, que es minimitzi i reduir en lo 

possible els efectes de les obres. I una de les altres coses que es podria demanar, tal i 

com s’ha fet en d’altres casos, és que l’autopista fos gratuïta entre Maçanet i 

l’aeroport i així la gent que pogués anar per l’autopista almenys mentre duri aquesta 

situació transitòria.  

 

El Sr. Alcalde diu que la Regidora Sra. Gemma Alsina és la que respondrà el prec 

que fa referència a la Festa Major perquè és qui té els números.  

 

La Regidora Sra. Gemma Alsina diu que li sap greu perquè pensava que ja ho havia 

contestat durant l’últim Ple.  

 

El Regidor Sr. Joan Colomer diu que els hi va dir que havia anat bé, però ells volen 

informació numèrica: tant d’ingressos, tant de despeses... Ells van demanar això. 

També si va anar gent als actes.  

 

La Regidora Sra. Gemma Alsina diu que ara mateix no pot donar els números però sí 

que sap que van ser menors que l’any passat. I en quan a la gent que ha anat a les 

activitats, hi ha hagut molta més gent. Afegeix que va dependre de les actuacions. Un 

exemple seria el concert de la Maravella   en què va assistir-hi una mica més de gent 

que l’any passat. En quan a la nit, la barra va recaptar uns 1.000€ menys que l’any 

passat.  

 

El Regidor Sr. Joan Colomer diu que si els hi poguessin fer arribar els números els hi 

agrairia. 

 

La Regidora Sra. Gemma Alsina diu que així ho farà.  

 

El Regidor Sr. Joan Colomer voldria saber el que ha costat cada nit d’envelat, el que 

s’ha ingressat. 

 

La Regidora Sra. Gemma Alsina diu que les dades van per a tota la Festa, ells no 

tenen les dades de cada nit d’envelat.  

 

El Regidor Sr. Joan Colomer demana que els hi passin el que bonament els puguin 

passar.  

 

La Regidora Sra. Gemma Alsina diu que ja els hi passaran. 

 

El Sr. Alcalde, en referència al tema de la N-II diu que ells coincideixen amb el que 

exposa i ells estan lluitant, com sempre. Diu que sabien que volien les obres, que 

volien que es comencessin i també tenien clar que el punt més complicat d’aquestes 

obres era la cruïlla de Caldes. Saben que durant 4 mesos estaran afectats de manera 

plena per les obres . És el punt més complicat de fer , però això no vol dir que no 

defensin que es pateixi el menys possible. Sobretot per la gent de Caldes i aquells 

que venen al poble i fan servir la N-II i el pas que porta cap a Caldes. Hi ha bona 

comunicació amb Fomento , cada mes es fa una reunió entre l’Ajuntament i 

Fomento. Ells ja havien avisat que el punt més complicat era aquest . Quan van veure 



com quedava, sobretot la part del pas d’espera dels que venen de Girona que era molt 

petit, de manera immediata van manifestar que era petit. A conseqüència d’això van 

posar unes franges sonores per tal de reduir la velocitat , però van dir que no hi havia 

més espai i cap altra solució. Avui s’han tornat a reunir amb Fomento i els hi ha 

comentat el tema de la llum. Durant la nit i , tal i com va passar la setmana passada, 

plovent, no se sabia allà on s’estava. Han dit que miraran de posar llum provisional 

per la seguretat dels que entren i surten de Caldes. Ells hi estan molt al cim , però 

volen que es facin, saben que han de patir i volen que els afectin el menys possible. 

Cada pas és lent, però ells hi estan i també ha de dir que s’hi entenen perquè es 

porten bé amb tot el que van introduint o aconsellant. Tots van a una i es van 

solucionant coses.  

 

El Sr. Alcalde , en referència a l’expedient de Ca l’Oller, explica que ara no sap com 

està. Ell sap que hi ha un expedient obert. Creu que allà no s’hi fan més obres. Van 

aportar documentació però ara no la té aquí i no li pot respondre com està en aquests 

moments.  

 

I acaba explicant que respecte a les neteges de parcel·les no es fa ni més ni menys de 

quan el Regidor Sr. Joan Colomer era Alcalde. S’està mirant  d’instaurar un 

programa on la gent pugui seguir els seus expedients. Això vol dir que aquell que 

tingui una parcel·la afectada pugui seguir el que es fa. Aquest és un dels temes on 

s´està treballant més a l’Ajuntament, perquè les parcel·les de les urbanitzacions i 

algunes de dins del poble, es mantinguin netes perquè quan estan brutes donen mala 

imatge i afecten a la vida dels veïns . S’envïa una carta certificada i no es neteja, es 

multen una i dues vegades , cal publicar-ho al diari oficial i en alguns casos s’ha 

arribat a actuar d’ofici  aplicant la despesa que ha tingut l’Ajuntament al propietari. 

És un tema complicat. El Sr. Alcalde diu que l’apunt del Regidor Sr. Joan Colomer 

l’agafa com a bo però és un tema complicat.  

 

El Regidor Sr. Joan Colomer diu que a ell li sap greu el tema de Ca l’Oller perquè li 

agradaria que sabés més o menys com està després d’haver-ne parlat vàries vegades.  

I respecte al tema de neteja de parcel·les, era en general. Però a ells els hi consta que 

hi ha instàncies que no es contesten.  

 

El Sr. Alcalde diu que en el tema de neteja de parcel·les es feia el mateix que abans, 

doncs això és perquè ells van implementar un bon sistema de seguiment i de que es 

fes tot el possible perquè es netegin.  

 

El  Sr. Colomer replica que   també cal que es contestin les instàncies , ells , quan un 

veí enviava una instància, intentaven contestar-la sempre. A ell li agradaria que es 

fes igual, tan en el cas de la neteja de parcel·les com en d’altres casos. Quan un veí 

entri una instància, se li contesti.  

 

El Sr. Alcalde diu que ell creu que es contesta tot i que quan hi ha una denúncia es 

fan els passos corresponents. Així i tot el tema de la crisi ha portat a què hi hagin 

canvis: a vegades les parcel·les van  a parar a mans d’un banc i aquests són els 

pitjors i són els que es té més feina a què netegin les parcel·les, molestant als veïns i 

a la imatge de la urbanització o del poble.  

 



El Regidor Sr. Joan Colomer diu que és curiós, sembla com si els problemes li hagin 

vingut tots ara al Sr. Alcalde , abans no passava i tot era molt fàcil i ara és tot molt 

difícil. Aquest és el discurs que repeteix sempre. Sembla com si la crisi comencés al 

2011 , i tothom sap que va començar al 2008 i aquests problemes existien abans i 

continuen existint ara.  A ell li agradaria insistir amb això.  

 

 

- En segon lloc intervé la Regidora Sra. Anna Sàbat que dóna la bona nit. 

 

+  En primer lloc voldria fer un prec a l’Ajuntament entorn del tema de la diada de la 

violència contra les dones , violència de gènere.  

A Caldes hi ha un Pla d’igualtat aprovat que caldria llegir-se’l , mirar-se’l i si algun 

aspecte d’aquest Pla es pogués explicar. Ella creu que es poden fer jornades, actuacions 

teatrals ... però l’acció directa, la que en realitat és efectiva , no és aquesta. Hi ha algunes 

accions que es poden portar a terme de manera molt fàcil com serien les accions en el 

camp educatiu. I encara que no sigui responsabilitat de l’Ajuntament, sí que es podria 

col·laborar intensament amb l’institut , tal i com s’havia fet alguna vegada, i finançar 

alguns tallers per incidir sobre aquest tema en el camp de l’educació. És molt important, 

per erradicar una lacra d’aquest tipus, que els joves comencin unes relacions equilibrades 

en termes d’igualitat . Per això cal insistir, cal ensenyar i cal educar  com fer-ho. Diu que 

ells no estaran sobre els alumnes, sobre els joves, no tindran un contacte directe, però sí 

que a través de l’institut es pot finançar activitats d’aquest tipus per fer alguna acció que 

sigui realment efectiva de manera directa. Per tant ella demana que es posin en contacte 

amb l’institut , que es financin els tallers que s’havien fet si és que ja no es fan (això no 

ho saben), i que s’insisteixi molt en aquest camp. I no sigui per manca de diners que no 

es facin aquestes feines.  

 

+ Per altra banda ella voldria parlar sobre l’Escola La Benaula.  En primer lloc té una 

queixa sobre les formes . Alguns membres de la Comissió es van reunir amb la Regidora 

d’Ensenyament , van intentar col.·laborar, van parlar (li sembla) amb bona sintonia tots 

plegats i es van citar per quan hi haguessin els Pressupostos de la Generalitat i poguessin 

fer alguna cosa més. Afortunadament els diaris han explicat que hi ha hagut alguna 

reunió , algunes novetats que els hi agradaria molt que el Sr. Alcalde les expliqués 

perquè ells no s’ho acaben de creure. Que es pugui acabar fent una escola a Caldes sense 

que aparegui en els Pressupostos de la Generalitat... els hi agradaria que els hi expliqués 

una mica . I també els hi agradaria que expliqués com està el tema del lloguer dels 

terrenys. No poden oblidar-se que això és un fet que està en suspens. Com que la 

Comissió no es reuneix i han d’assabentar-se pels diaris perquè la Comissió on a part de 

Regidors hi ha pares i docents, no es troba, ella ho demana ara perquè ho expliquin. 

També avança que ells no s’ho creuen fins que no vegin que es mou alguna grua per allà, 

ells no es creuen res del Departament d’Educació.  

 

El Sr. Alcalde diu que avui es posava Caldes com a exemple en Serveis Socials, a les 

Conferències que s’han fet al Consell Comarcal. Han destacat Caldes i altres pobles com 

Lloret o Maçanet perquè les coses es fan bé i han anat introduint elements nous amb 

plans d’igualtat, etc. Explica a la Regidora Sra. Anna Sàbat que els tallers continuen 

fent-se a l’institut malgrat que hi ha molt per fer. Però alguna cosa han de fer bé. A 

Caldes, tan de bo es pogués fer més, però van més avançats que altres pobles en aquest 



aspecte. Ell no està dient que tot ho facin bé, hi ha molta cosa per fer. Repeteix que a 

l’institut s’estan fent els tallers i hi ha una sèrie de coses en què són pioners.  

 

La Regidora Sra. Anna Sàbat diu que perfecte. Diu que se n’alegra molt però li sembla 

que encara poden fer més. Hi ha un pressupost d’un 13.800€ que tal vegada es podrien 

plantejar de fer alguna acció en aquest sentit.  

 

El Sr. Alcalde diu allà on es destinen els diners ho han de dir entre tots.  

 

La Regidora Sra. Anna Sàbat diu que a ella que els altres pobles facin o desfacin li és 

totalment indiferent.  

 

El Sr. Alcalde diu que ella ho ha pintat tan malament i dubtava de què es fessin.  

 

La Regidora Sra. Anna Sàbat diu que era una pregunta. 

 

El Sr. Alcalde respon que es fan. I repeteix que, fins i tot avui, els tècnics parlaven de 

què hi havia una sèrie de pobles que havien anat a més i que donaven una colla de 

serveis que els altres pobles no donaven, i entre ells hi havia Caldes. Que hi ha molt per 

fer, ell també ho ha dit. I en això coincideix amb ella. Però alguna cosa estan fent bé tots 

plegats.  

 

El Sr. Alcalde explica que referent a l’Escola La Benaula , ells van demanar una 

entrevista urgent , sortint de la reunió de la Comissió en què es van reunir tots plegats. El 

motiu era perquè no veien l’escola en els Pressupostos, no veien la partida de la creació 

de la nova escola. Van anar a Girona al Servei Territorial , amb el director. Allà els hi va 

informar d’una sèrie de coses com seria la manera de finançar-se i el perquè no havia 

sortit en els pressupostos. El mateix dia o l’endemà el va trucar un periodista i li va dir 

que primer parlés amb Ensenyament. I després podia trucar-lo a ell perquè a ell li havien 

explicat una cosa, a veure si a ell li explicaven el mateix. I al periodista li van explicar el 

mateix que deia el diari. Es finançaria  amb un altre sistema i el començament de 

l’escola seria entre el mes de febrer  i abril, bé, entre finals del primer trimestre i 

començaments del segon. Al periodista li van dir que era de màxima urgència, cosa que 

a ells ja els hi havia dit vàries vegades. Si ells van anar a Ensenyament és perquè estan 

tan preocupats com la resta de la gent i perquè fa anys que esperen aquesta escola. Això 

és el que els van dir, però si els enganyen i la Regidora Sra. Anna Sàbat no hi té 

confiança... Ell espera que compleixin el que van dir.  

 

La Regidora Sra. Anna Sàbat diu que per una altra vegada els pares i els docents els hi 

agradaria assabentar-se de primera mà. I no haver-ho de demanar. Els hi hagués agradat 

que els haguessin fet un correu , però ho han sabut pels diaris.  

 

La Regidora Sra. Àngela Frigolé diu que estava pendent de convocar per aquesta 

setmana una Comissió. Durant la setmana passada va haver-hi dues coses a l’escola La 

Benaula i van estar ocupats en això. Ella pensava, durant aquesta setmana, convocar la 

Comissió per explicar allò que els hi van dir l’altre dia a Ensenyament. Però el diari es 

va avançar i se n’han hagut d’assabentar pels diaris, no era la seva intenció no explicar-

ho, sinó que faltava trobar el dia per a poder convocar a la Comissió. Però es convocarà i 

s’explicarà. 



 

La Regidora Sra. Anna Sàbat pregunta si es pot fer una escola sense que hi hagi un 

Pressupost consignat.  

 

La Regidora Sra. Àngela Frigolé explica que a ells els hi van dir que els diners estan 

consignats al 2013  i serà d’on sortiran. També diu que tots els terminis segueixen amb 

el que van donar a la carta escrita . Afegeix que ells els hi van tornar a reclamar un 

compromís per escrit conforme es complirien els terminis i va dir que ho faria.  

 

La Regidora Sra. Anna Sàbat pregunta si van tornar a parlar o no dels terrenys.  

 

El Sr. Alcalde diu que sí, que això és d’alguna manera el que apreta a Ensenyament. 

Explica que ells van dir-li que el Ple havia decidit que els terrenys els havia de pagar 

Ensenyament. El que es va aprovar en el Ple va fer-se arribar a Ensenyament, ells ho 

tenen.  

 

La Regidora Sra. Anna Sàbat pregunta si ells ho han acceptat.  

 

El Sr. Alcalde diu que no sap si li han dit a ella que ho pagarien, a ell no.  

 

La Regidora Sra. Anna Sàbat pregunta per tal de saber la resposta.  

 

El Sr. Alcalde diu que no li han dit res. 

 

La Regidora Sra. Anna Sàbat i el Regidor Sr. Joan Colomer diuen que no hi ha resposta.  

 

El Sr. Alcalde diu que això ho ha de decidir la Consellera. 

 

La Regidora Sra. Anna Sàbat pregunta si tampoc han dit que no.  

 

La Regidora Sra. Àngela Frigolé i el Sr. Alcalde diuen que no ho han dit. Van dir que 

això ho han de parlar amb la Consellera.  

 

La Regidora Sra. Elizabeth Mesa del PP pregunta si hi ha previsió de què es pronunciï la 

Consellera. 

 

El Sr. Alcalde diu que la previsió és convocar la Comissió perquè hi ha més detalls. Hi 

ha tot un guió del que van explicar. Aclareix que el Sr. Bayot primer va parlar amb els 

periodistes i després  va parlar amb ell.  El Sr. Bayot es va comprometre amb aquestes 

dates i va sortir la preocupació sobre si no sortia a pressupostos com es podria pagar.  

 

- El Regidor Sr. Daniel Sancho dóna la bona nit i diu que ell voldria, si fos possible, 

que els hi fes cinc cèntims del viatge que ha fet el Sr. Alcalde a Tenerife . Això surt 

als mitjans, la gent ho veu , pensa, tal vegada, malament que se’n van de viatge amb 

els seus diners... I això tal vegada no és ben bé així però d’alguna manera s’ha de 

demostrar que no és així i s’ha d’explicar què s’hi ha anat a fer i com reverteix en el 

territori. És a dir, quin benefici real en treu la societat, en aquest cas, la comarca de 

La Selva i Caldes concretament.  

 



El Sr. Alcalde diu que li està preguntant una cosa d’un altre Departament però li 

respondrà.  

 

El Regidor Sr. Daniel Sancho diu que com a caldenc li interessa saber la comarca de 

La Selva i Caldes què en treurà d’això. Ell va llegir la notícia i si no va errat, és un 

tema de Consell Comarcal i és un tema de promoció turística , de promoció 

econòmica. Per tant, semblava públic, no era un viatge privat. El fet de ser públic vol 

saber el poble què en treu. A vegades no és tan tangible com pugui semblar, però sí 

que se’n deu derivar algun informe , algun projecte o alguna cosa. 

 

El Sr. Alcalde diu que ja sap que hi ha molta gent malpensada i que és lògic que 

pensin així, però era el que s’assemblava més a La Selva. Afegeix que a ell el que el 

paga és el Consell Comarcal i que n’és el president, per això encapçalava la directiva 

que va anar a veure un projecte que allà tenen molt avançat . Ell anava a defensar la 

Comarca, no Caldes. La que se’n beneficiarà serà tota la Comarca, no només Caldes. 

Hi tenen un lloc molt famós que es diu “Puerto de la Cruz” , a Tenerife, on han 

desenvolupat un programa del FEDER. Aclareix que el Consell Comarcal també va 

optar per un programa del FEDER, que és qui pagava aquest desplaçament. Allà han 

iniciat un programa en què desvien turistes d’aquest nucli tan important cap a 

l’interior. Han aconseguit donar vida a una sèrie de pobles. A la Comarca de La 

Selva hi ha Lloret i Blanes , amb una població de 40.000 persones a cada municipi, i 

amb un nucli turístic dels més importants d’Espanya, que és Lloret, on hi ha moltes 

places hoteleres. A Tenerife es desplacen turistes cap a l’interior , creant programes 

que allà funcionen . És el que van anar a veure. A les 9 del vespre encara estaven 

reunits i a les 7 del matí ja començaven la visita cap a l’interior de l’illa. Va ser un 

programa molt intens i profitós, on la gent de Lloret van veure que podien beneficiar-

se’n. Van haver-hi reunions amb gent del Cabildo , amb l’Alcalde de Puerto de la 

Cruz i amb alcaldes de tots aquests pobles que se’n beneficien , creant-se fins i tot 

hotels a pobles de l’interior com aquí podrien ser Caldes, Sant Hilari o Hostalric . És 

la manera d’explotar-los. Cal creure molt o s’ha de veure per poder dir que podria 

funcionar. La similitud de Puerto de la Cruz amb Lloret, en quan a la part hotelera és 

molt semblant.  La Comarca de la Selva necessita llocs de treball i idees noves i això 

podria ser un bon projecte. Afegeix que ell hi creu.  

 

El Regidor Sr. Daniel Sancho pregunta si es vol fer alguna cosa en aquest sentit, si 

s’ha pensat que això es tradueixi amb alguna cosa.  

El Sr. Alcalde diu que hi ha un projecte a varis municipis. Ara no li pot explicar 

perquè s’ha de fer. Aquí s’anava a buscar la idea i veure si era factible i si era bona. 

Allà ja està més avançat i pensa que la idea és bona.  

 

El Regidor Sr. Daniel Sancho diu que ara li pregunta com Alcalde si ha pensat en 

Caldes.  

 

El Sr. Alcalde diu que Caldes té molt potencial, ell ho ha dit sempre. Però necessita 

un projecte com aquest perquè no n’hi ha prou en donar fulletons.  Afegeix que la 

idea és aquesta i el projecte és el que s’ha d’elaborar i es vol fer a través de la 

comarca de La Selva.  

 



El Regidor Sr. Daniel Sancho diu que és perquè no passi com el que ha dit abans 

sobre la N-II , que tenen molt bona relació amb Fomento , que hi ha molt bona 

disposició i molt bones maneres , però el nyap el tenen. A vegades dóna impressió 

que poden tractar-los molt bé  però que després no els fan cas. El tracte seria bo però 

el cas és 0 perquè a la zona dels Tapiots el nyap hi és i la resposta és que no pensen 

fer-hi res per arreglar-ho malgrat que quan es reuneixen els tracten molt bé, hi ha 

molt bona disposició, hi ha molt bones maneres. Però no hi ha solució. Això té 

relació amb el que estava dient perquè sembla que hi ha un projecte, una història 

però no s’acaba concretant en res. I cal “anar al tanto” perquè és quan la gent deixa 

de creure en els polítics i en la política. S’ha de saber traduir, s’ha de saber explicar 

què s’hi ha anat a fer , el perquè, què es farà , què representarà per a la Comarca ... 

 

El Sr. Alcalde diu que això ja s’explicarà quan es tinguin totes les eines i la idea. 

Allà van anar a veure una cosa que funcionava.  

Respecte al que el Regidor Sr. Daniel Sancho diu un nyap de la N-II, ell és qui s’hi 

reuneix i que moltes vegades decideix, però quan hi va , ho fa amb els seus enginyers 

i també venen els enginyers de Fomento . El fet de tenir bona relació vol dir que són 

capaços d’asseure’s i discutir el que passa. Però no sap si ell té la solució, però el 

problema de l’obra és molt gros. Hi ha 4 columnes que acabaran essent una rodona 

gegant. Per això les columnes han d’anar collades una amb l’altra . No són només els 

enginyers d’ells sinó també els de l’Ajuntament de Caldes que diuen que s’haurà de 

conviure amb les obres. Ja es mira que afectin el menys possible, però demana al 

Regidor Sr. Daniel Sancho que no ho vulgui desviar d’aquesta manera, i li demana 

que si té una altra solució la proposi perquè tal vegada ells no l’han vista.  

 

El Regidor Sr. Daniel Sancho diu que de solucions sí que n’hi ha, però cal voler-les 

fer, costen diners i per aixòno es fan.  

 

El Sr. Alcalde pregunta quina seria la solució. 

 

El Regidor Sr. Daniel Sancho diu que si ell hi posa diners es troben solucions.  

 

El Sr. Alcalde insisteix en preguntar quina seria la solució. 

 

El  Regidor Sr. Daniel Sancho diu que això ho han de dir els tècnics, però no pot dir 

que el que hi ha allà és inevitable, no ho és, sinó que es poden fer moltes coses. El 

problema és que costen diners i que Fomento no els hi vol posar.  I repeteix que els 

tracten, a tots, molt bé, perquè els enganyen a tots. Quan se’n van continuen fent la 

seva i no en fan ni cas.  

De solucions n’hi ha moltes, es pot agafar el vial i desviar-lo, abans d’arribar allà on 

s’arriba ara, a mà esquerra, passar per davant de la betzinera, cap a la carretera vella. 

Però tot això val diners. Diu que aquesta solució tal vegada no és vàlida , però de 

solucions n’hi ha. I si enlloc de Caldes fos a Madrid no s’haurien donat ni compte de 

les obres perquè s’hi haurien posat tants diners que no se n’haurien assabentat. Hi ha 

llocs on s’hi posen diners i d’altres no. Aquí els tracten molt bé però els fan passar 

per l’adreçador.  

 

El Sr. Alcalde diu que el que ha lluitat la gent per aquesta Nacional no està escrit. És 

molt fàcil dir que s’ha de passar per un lloc, fer un desviament nou a la betzinera... Li 



pregunta si passaria per casa d’un privat, li torna a preguntar si cal expropiar-ho o si 

s’ha d’expropiar durant un any. 

 

El Regidor Sr. Daniel Sancho diu que si s’hi posen diners... 

 

El Sr. Alcalde respon que el problema sempre són els diners. Diu que les obres són 

les obres, que ja ho ha explicat tot i no es vol repetir. De tot pot fer-se’n un castell. 

Hi ha bona col·laboració , són capaços d’asseure’s , discutir , i tot el que els hi van 

dient ho van introduint. Van dir que faltava llum i avui han aprovat que posaran 

llum, les bandes reductores també les han posat. Ell no sap què faria el Regidor Sr. 

Sancho, tal vegada pararia l’obra i diria que tots anessin fora perquè no es podia 

desenvolupar d’aquella manera.  

 

 

 Per part d’ICV-EUIA-E  intervé el Regidor Sr. Victoriano Ramos que diu que ell 

també vol insistir amb el tema de l’enllaç amb la N-II  perquè han eliminat el petit 

carril d’acceleració que es tenia. Això fa que s’entri gairebé en vertical a la via, cosa 

que fa que sigui difícil d’accelerar en aquestes condicions. Ell creu que hi ha 

solucions i no tan costoses. Una mica més endavant hi ha l’accés a la betzinera. Des 

de l’entrada que tenim els de Caldes a la via  si es  fes un carril d’acceleració a la 

dreta que anés fins a l’entrada de la betzinera, hi haurien 25 0 30 metres que 

reduirien riscos. Per això hi ha els tècnics. Els polítics dónen l’opinió i els tècnics 

poden donar la millor opció. Afegeix que a vegades la gent “de a pie” té més 

solucions que els tècnics. Ell no diu que no siguin vàlids, però sí que diu que cal 

buscar solucions. El problema està en la voluntat de millorar-ho, perquè si no hi ha 

voluntat, no es farà res. Això ja ho han dit tres persones amb anterioritat i ell 

coincideix amb elles. Ell creu que hi ha possibilitat de millorar aquesta situació.  

 

+ També volia incidir en el tema de la violència de gènere perquè creu que és 

important el que es pugui fer a nivell municipal en l´ educació. Ara s’està a temps de 

posar diners en els propers pressupostos  perquè es facin els cursets necessaris, 

perquè en definitiva és un problema d’educació, de respecte , i una cosa són els 

coneixements que donen els professors i una altra el respecte  que ensenya la família 

als nens que després seran adolescents.  Això pensa que és important i hi ha una part 

on el Municipi pot fer alguna cosa.  

 

+ Per últim vol fer una pregunta. A ells els hi ha arribat una comunicació on diu que 

demà a la nit s’ha d’entregar el text del BIM per tal de publicar-lo. Ell no sap si tots 

tenen la mateixa data que ells per entregar el document.  

 

El Regidor Sr. Pere Oliveras diu que dimecres.  

 

El Regidor Sr. Victoriano Ramos diu que “li haureu de deixar la bola” perquè si el 

Ple extraordinari que van fer el mes passat el van fer el dia 4 i el dia 26 o 27 cal 

tancar el BIM , publicar fins i tot els vots que treuran pel problema de l’IBI , ja diran 

si tenen temps.  Ell no va parlar sobre aquest tema perquè no havien celebrat aquest 

Ple. Si tenen alguna cosa perquè preveuen els vots que treuran ... perquè parla de 

vots concrets. Demana que li diguin perquè això és informació privilegiada. Això no 

es correcte que es faci, perquè això vol dir només una cosa després d’haver-se 



celebrat el Ple. Si ells han de donar una informació demà a la nit i l’equip de govern 

ho fan 4 dies abans de què surti publicat el BIM, a ell no li sembla correcte. Ell 

només volia aclarir aquesta situació , perquè si l’equip de govern té la mateixa data 

que ells, difícilment saben els vots que treuran quan se sotmeti a votació.  

 

El Sr. Alcalde diu que ells tenen la mateixa data. Aclareix que quan se’ls hi envia el 

BIM el repassen i ja està. Diu que està mirant la data que tenia per entregar el BIM i 

no la veu apuntada, però és la mateixa que tots.  

 

La Regidora Sr. Elizabeth Mesa diu al Regidor Sr. Victoriano Ramos que no l’ha 

entès.  

 

 

El Sr. Alcalde diu que ell tampoc. 

 

 

El Regidor Sr. Victoriano Ramos pregunta si l’equip de govern tenen la mateixa data 

per entregar el document a la persona que publica el BIM. Pregunta que si el BIM es 

va entregar el dia 27 d’octubre , com és possible que aquest dia se sabés el resultat de 

la votació del dia 4 de novembre. 

 

La Regidora Sra. Elizabeth Mesa diu que el dia 27 era diumenge. I afegeix que el 

que sap ella és que arriba que s’ha de publicar el text del BIM després de celebrar el 

Ple.  

 

El Regidor Sr. Pere Oliveras diu que sí. 

 

La Regidora Sr. Isabel Lozano diu que el BIM s’entrega a final de mes i el Ple del 

dia 4 va ser un Ple extraordinari. I el BIM el van entregar a finals d’octubre. Aquí 

l’equip de govern donaven per fet que el resultat del Ple seria un, quan el Ple encara 

no s’hauria celebrat.  

 

La Regidora Sra. Elizabeth Mesa diu que és això el que no entenia.  

 

El Regidor Sr. Victoriano Ramos pregunta si el dia 27 o 28 d’octubre l’equip de 

govern sabia el resultat del Ple del dia 4 de novembre. Això està publicat.  

 

El Regidor Sr. Joan Colomer diu que ho van enviar una setmana més tard, que van 

tenir una setmana més que els altres.  

 

El Sr. Alcalde diu que era lògic si tothom va dir a la Comissió que estava d’acord. 

 

El Regidor Sr. Victoriano Ramos diu que a l’escrit diu que van votar.  

 

El Sr. Alcalde pregunta si quan va sortir havien votat o no ho havien fet.  

 

El Regidor Sr. Victoriano Ramos diu que quan ells van entregar el document encara 

no s’havia votat. Afegeix on tenen la bola, que un dia els hi deixin a ells. Això és 

informació privilegiada. A ell no li sembla correcte. 



 

El Regidor Sr. Joan Colomer diu que es fa mal ús del BIM.  

 

El Sr. Alcalde diu que respecte al tema de la Nacional, ja ho ha contestat al Regidor 

Sr. Daniel Sancho i és el mateix. Quan es reuneixen amb els tècnics és perquè veuen 

coses que podrien estar millor , però és de mal solucionar. I les obres són les obres. 

 

El Sr. Alcalde continua explicant que en quan al Pla d’igualtat ja hi ha una partida 

pressupostària. Saben que els pressupostos no estan tancats i poden fer-hi 

aportacions. Segurament serà la setmana vinent que es trobaran per acabar de polir-

los.  

 

 

 Per part d’Esquerra-AM la Regidora Sra. Isabel Lozano diu que ella començarà 

puntualitzant una cosa del Pla d’Igualtat. Ella creu que Caldes els poden posar 

d’exemple de moltes coses , però d’un Pla d’Igualtat a l’alçada de les circumstàncies, 

ho dubta. És un Pla d’Igualtat redactat al 2008 i que es va aprovar a corre-cuita per 

tal de poder-ho presentar a una subvenció. Es va renovar tal i com estava sense 

adequar-lo a la realitat.  

Afegeix que les coses s’han de dir tal i com són. La Regidora Sra. Gemma Alsina va 

agafar el compromís de què durant l’any següent (diu que no recorda les dates 

exactes) es faria  la nova redacció del Pla, i encara estant esperant.  

 

La Regidora Sra. Gemma Alsina diu que es farà al 2014. 

 

La Regidora Sra. Isabel Lozano diu que esperaran que caduqui.  I afegeix que com 

que es va renovar tal i com que estava l’any vinent no s’havia d’adaptar a la realitat. 

S’esperarà que caduqui.  

 

La Regidora Sra. Gemma Alsina diu que al 2014 el projectaran.  

 

La Regidora Sra. Isabel Lozano diu que ja fa dos anys que va dir que ho faria . 

Acaba dient que segurament els poden posar d’exemple en algunes conferències , 

però a l’alçada de Lloret no s’està i dubta que els hi posin en el Pla d’igualitat, sinó 

la persona no devia estar gaire informada del Pla d’Igualtat que es té.  

 

La resta són suggeriments o precs : 

 

+ Últimament hi ha al poble  algunes zones  a les fosques. Hi ha queixes de veïns 

dient que hi ha zones lúdiques com places , la zona esportiva , que estan a les 

fosques. La pl. Mauthausen que és un lloc molt concorregut pels nens quan surten de 

l’escola també. Ha sortit publicat també al twitter i referint-se al Regidor Sr. Pere 

Oliveras, li diu que ell ho ha vist però no ho ha arreglat. El prec que ells fan és que 

pugui estar il·luminada com a mínim durant unes hores la plaça . Ella pensa que és 

per dos temes: el primer seria per benestar, on les famílies i passegen i els nens hi 

juguen i el segon seria per un tema de seguretat perquè la zona està molt fosca. 

L’altra és a la zona esportiva, on si a les pistes de tennis no s’hi està jugant, la sortida 

sobretot del pavelló polivalent però de l’altre pavelló també, queda molt fosca. Ells 

volen proposar si es podia posar algun tipus d’il·luminació per les entrades i sortides 



de la zona esportiva perquè ara fosqueja molt d’hora i aquella zona queda molt fosca. 

Com que el camp de futbol està abandonat, no és una zona gaire agradable i està 

situada a la sortida del poble.  

 

+ Per contra, hi ha llocs molt ben il·luminats com per exemple la Llar d’Infants , que 

a vegades queda oberta la llum durant tota la nit. Ella no sap si és per algun protocol 

o per algun tema, però la llum queda encesa. Passa no només a les hores de vespre en 

què s’hi fa la neteja, sinó durant tota la nit.  

 

+ Alguns veïns els hi han fet arribat alguna proposta que ells comparteixen i que ho 

diu aquí perquè no sap si és possible o es podria estudiar. Quan les màquines passen 

a netejar carrers, han observat que poden passar plovent i a tot hora. Passen sense 

avisar als veïns . Ella no sap si seria factible,  on s’aparca cada 15 dies , que hi 

hagués una  planificació a l’hora d’avisar els veïns i demanar que hi aparquin perquè 

passarà la màquina i pugui netejar bé. A vegades passa la màquina a la mateixa 

quinzena  i només neteja un tall de vorera perquè a l’altre sempre hi ha cotxes 

aparcats i la brutícia continua essent-hi. Els hi semblaria bé que s’avisés als veïns si 

es té una planificació a l’hora de saber com passeja aquesta màquina . 

 

+ Hi ha una cartellera trencada de fa temps que és la de la Masia d’Aigües Bones. 

Ella a cada Ple els hi treu alguna cartellera trencada. També ho està la del Canigó, 

encara que ara han tret el vidre, durant molts dies hi ha hagut vidres petits per la 

zona. Sembla que està més neta però ben rovellada. S’ha tret el vidre però no s’ha 

substituït.  

 

+ Explica que l’altre dia, després de la Comissió Informativa li va fer unes preguntes 

i no sap si s’ho ha pogut mirar. Seria sobre la cantonada que hi a l’av. Dr. Furest i 

l’av. Taronja. Hi ha un arbre vorejat per unes plaques de ferro i just a la cantonada té 

una part molt punxeguda. A ells els preocupa que algun dia un cotxe sortint de 

l’aparcament o a l’encreuament , hi ha un carril bici just al costat, es pot topar amb 

una motocicleta o una bicicleta. A ells els hi dóna la sensació que pot ser perillós si 

hi ha una topada allà i s’hi puguin fer mal. Ho va comentar al Regidor Sr. Pere 

Oliveras i no sap si ho ha pogut mirar i li pot dir alguna cosa. I, en principi, això és 

tot. 

 

El Regidor Sr. Pere Oliveras diu que començarà per la pl. Mauthausen. Al mes de 

setembre va haver-hi uns veïns que ho van demanar.  S’han  demanant uns focus de 

leds que encara no han arribat, i hi haurà un temporitzador per la zona de jocs 

infantils.  

 

La Regidora Sra. Isabel Lozano diu que queda la plaça on juguen a futbol molts 

nens. 

 

El Regidor Sr. Pere Oliveras diu que el suggeriment anava dirigida a la zona on hi ha 

els jocs infantils que quedava fosc. Ell ho va anar a mirar i és cert. A ell li sembla 

que amb il·luminació temporitzada per unes hores solucionen el problema. Repeteix 

que ell coneixia el tema  a la zona infantil de la pl. Mauthausen.  

 



La Regidora Sra. Isabel Lozano diu que ella ho fa extensible a la resta de la plaça on 

hi ha nens més grans que també hi juguen.  

 

El Regidor Sr. Pere Oliveras diu que el suggeriment que tenia era exactament per la 

zona de jocs, ningú va dir-li res de la resta. Continua explicant que en quan a 

l’entrada de la zona esportiva , concretament, des del Polivalent fins a l’entrada de la 

zona esportiva Vall-llobera hi ha dos focus que el zelador els ha d’obrir si les pistes 

de tennis no estan en funcionament. Normalment les pistes de tennis, ja sigui perquè 

hi ha la gent de l’escola de tennis o perquè estan jugant-hi, estan obertes. Sinó el 

zelador ha d’obrir els dos focus que estan paral·lels a les pistes. És cert que davant de 

les portes d’entrada del Vall-llobera almenys hauria d’haver-hi una llum on hi ha els 

escalons. Així hauria d’haver-hi sigut ja fa molts i molts anys, però no hi ha sigut i si 

és necessari s’hi posarà.  

 

Respecte al lloc per on passa la màquina, explica que els operaris que la porten ja 

saben si el terra està moll o no.  

 

La Regidora Sra. Isabel Lozano diu que l’altre dia estava plovent a bots i barrals i 

passaven per casa seva. La màquina estava escombrant. Ella diu que no posa en 

dubte la seva feina, però es pot fer una millor neteja seguint un tema de planificació . 

S’ha trobat a casa seva que s’aparca cada 15 dies i sempre passa pel mateix costat de 

vorera. I com aquest, a molts d’altres carrers.  

 

El Regidor Sr. Pere Oliveras no diu que no. 

 

La Regidora Sra. Àngela Frigolé, explica que en quan a les llums de la llar d’infant, 

referent a la queixa que va arribar a través del twitter,  arran d’aquesta queixa va 

parlar amb els serveis tècnics , han fet passar els municipals varis dies . No se sap el 

perquè van quedar una nit o més d’una encesos. No saben si van ser les senyores de 

la neteja que es van oblidar de tancar-los aquell dia en concret o què va passar. S’ha 

controlat i a partir d’aquí no creu que s’hagin tornat a quedar encesos, o almenys ella 

no en té coneixement. És una queixa que va arribar a través del twitter d’un veí fa un 

mes i mig.  

 

La Regidora Sra. Isabel Lozano diu que a vegades se’n riuen quan fa referència a 

queixes que apareixen al twitter, però és l’única porta oberta i transparent que té el 

ciutadà de Caldes per tal de comunicar-se amb l’Ajuntament. Si hi hagués el 

Consensus seria molt més transparent. Hi hauria nom i cognom i ells podrien 

contestar.  

 

La Regidora Sra. Àngela Frigolé diu que es pot trucar i està obert. I si un dia la llum 

es va quedar oberta, tothom s’equivoca i malauradament un dia tal vegada s’hi va 

quedar i aquest senyor va tenir la gran sort de passar per allà i fer la queixa.  

 

La Regidora Sra. Isabel Lozano diu que segurament, però també és totalment lícit 

que ella hi faci incís si veu que aquest veí es queixa sobre el tema.  Pregunta si el 

Regidor Sr. Pere Oliveras s’ha mirat l’av. del Dr. Furest.  

 



El Regidor Sr. Pere Oliveras diu que ho va anar a mirar personalment i ara ha d’anar-

hi amb l’Arquitecte perquè es va dissenyar així i voldria saber la seva opinió del 

perquè està així.  

 

La Regidora Sra. Isabel Lozano diu que l’opinió del tècnic és important i ella la 

desconeix.  

 

El Regidor Sr. Pere Oliveras diu que va haver-hi un projecte i algú va decidir fer-ho 

així. Afegeix que quan es passa per la zona esportiva Vall-llobera hi ha unes alzines i 

també hi ha aquestes xapes.  

 

La Regidora Sra. Isabel Lozano diu que a ella l’inquietava que està ben ben al mig 

d’una cantonada. 

 

El Regidor Sr. Pere Oliveras diu que ells van escapçar les cantonades pels cotxes 

perquè pujaven pel cim. Ell vol tenir una segona opinió.  

 

 

 Per part del PP intervé la Regidora Sra. Elizabeth Mesa que comença dient al Sr. 

Alcalde “Por la boca muere el pez”.  

 

+ Un dels temes que portava coincideix amb el del Regidor Sr. Joan Colomer i amb 

el seu grup de la PIC sobre els tràmits . A ella personalment li fa vergonya i es posa 

pesada perquè cada dos mesos que es celebra el Ple sempre li diu el mateix. Respecte 

al tema de les comunicacions als veïns quan hi ha instàncies de neteja de parcel·les 

ha dit , abans que no l’ha deixat entrar perquè no li tocava, que contesta sempre. Diu 

que no contesta sempre . Ella personalment va entrar una instància el dia 23 de juliol 

i encara espera que se li contesti. Ell va dir a l’últim Ple que el fet que no es contesti 

a la persona que presenta la instància , no vol dir que no es comuniqui al veí al qual 

es fa referència la queixa. Avui ha dit que es contesta sempre. Pregunta en què 

queden. A ella no l’han contestat i li consta que al seu veí no se li ha notificat res. Per 

això abans li comunicava que celebrava la creació de la seu electrònica per a veure si 

es poden solventar els problemes del dia a dia en quan als comunicats amb la 

ciutadania de Caldes perquè no funciona.  

 

+ Sentint els grups de l’oposició respecte al tema de la N-II, la qüestió és queixar-se. 

Quan no es té N-II , no n’hi ara; i ara que hi ha N-II perquè n’hi ha. S’ha de tenir una 

mica de paciència perquè les obres és el que tenen.  

 

+ Respecte al tema de l’escola de La Benaula, en referència ala pregunta realitzada 

per la Regidora Sra. Anna Sàbat que consisteix en què com es poden creure que hi 

haurà una escola sense haver-hi un pressupost, A l’any 2012-2013 hi havia sobre la 

taula 400.000 o 450.000€ que estaven destinats a aquesta escola i van desaparèixer. 

Havent-hi un pressupost inicial no va haver-hi escola . Pregunta com es poden creure 

ara que no hi ha ni un cèntim destinat al projecte. A ella li sembla que el Sr. Alcalde 

ha fet una mica “pelotas fuera” i no ha contestat a la pregunta de la Regidora Sra. 

Anna Sàbat.  

 



+ Per últim seria un tema al qual ja han fet referència altres vegades, sobretot el grup 

de la PIC. Avui agraeix que se li hagi fet arribar el Reglament Regulador de la 

participació dels Regidors i grups municipals als òrgans d’informació i difusió 

municipal de Caldes de Malavella. I fent referència al BIM. A part, el Regidor Sr. 

Victoriano Ramos s’ha adonat d’una de les altres irregularitats d’aquest mitjà de 

comunicació públic. A ella li agradaria, i fa referència directament al PSC, perquè 

troba que és una falta de respecte no només com a Regidor sinó com a membre de 

l’equip de govern, que no respecti la normativa. I com que veu que no la respecta i 

no sap si la té en compte, li agradaria recordar-li, com a mínim, un parell d’articles 

que són objecte d’aquest Reglament. 

 

La Regidora Sra. Elizabeth Mesa fa un incís dient que si vol parla en castellà. 

 

El Regidor Sr. José Fernández Celada per part del PSC-PM diu que pot parlar en 

català. 

 

I la Regidora Sra. Elizabeth Mesa continua dient que són objecte d’aquest 

Reglament,  la regulació i el foment de Dret a la informació pública i la participació 

dels Regidors i grups municipals als mitjans de titularitat pública i als òrgans 

d’informació i difusió municipal. Afegeix que no sap si li ha quedat clar al  Regidor 

Sr. José Fernández Celada perquè cada mes veuen al BIM que aquest Sr. no té res a 

dir sobre el Municipi , res a aportar, res a queixar-se  i només parla de la política 

estatal de la qual no tenen competència ni l’Ajuntament de Caldes ni cap d’ells. 

L’article 2 fa referència a òrgans de difusió MUNICIPAL i un d’ells és el Butlletí 

d’informació municipal.  

 

A l’article 7 es diu que les informacions dels grups municipals es referiran 

exclusivament a la seva activitat en la Corporació i el Municipi i no podran utilitzar-

se per la propaganda de Partits Polítics o Coalicions electorals per les quals es 

presenten  a les eleccions municipals.  

 

A l’article número 8,  diu:  En el Butlletí d’Informació Municipal (BIM) destinat a la 

informació municipal de caràcter generalista del municipi , s’haurà de garantir la 

participació dels diferents grups municipals per tal que hi facin les seves aportacions.  

 

Hi ha un altre punt on es recordava que no es pot fer servir com a mitjà per a fer 

publicitat, i ho diu dirigint-se al Sr. Alcalde. I ella fa referència quan s’hi ha fet 

publicitat sobre el Grup Vichy Català. Està molt bé que sigui una empresa caldenca, 

però s’ha de respectar. I si es parteix de la base que l’equip de govern, el Sr. Alcalde 

i els seus Regidors no respecten el Reglament, troba a faltar el respecte en d’altres 

moltes més coses.  

 

El Sr. Alcalde dóna les gràcies i respon , en quan al tema de la N-II, que coincideix 

amb ells, que les obres són molestes sempre .  

 

En quan a les comunicacions de les instàncies, desconeix la seva.  

 

La Regidora Sra. Elizabeth Mesa diu que en té còpia.  

 



El Sr. Alcalde, referent a la instància de la Regidora Sra. Elizabeth Mesa, diu que 

miraran què ha passat. Afegeix que hi ha un munt de tràmit que es comencen i són 

fruit de conflictes amb parcel·les lindants que les tenen brutes i si s’inicien els 

expedients és perquè calen. El tràmit de comunicació i saber com està , tal vegada 

s’haurà de millorar. Ja es miraran el tema. 

 

En quan a l’escola , havia estat pressupostada, adjudicada i no es va fer. En un altre 

cas hi havia  400.000€ de la Generalitat pressupostats i van desaparèixer. Ara 

certifiquen que aquesta escola començarà amb un altre sistema. Fins i tot va passar 

per Ple amb el condicionant del terreny. Diu que si l’enganyen a ell també 

l’enganyaran a ella i a tot el poble, cosa que encara és més greu. Ells estan lluitant 

igual que en el seu moment van fer-ho per la nacional. Tots volien la nacional i ara 

l’estan fent. Passar per l’autopista i que sigui gratuïta  també ho havien demanat 

Caldes, Sils, Riudellots ... Ells sempre defensen, són les propostes de la població.  

 

Pel que fa referència al BIM s’ha passat tal i com es van comprometre a l’última 

Comissió el Reglament d’aquest . S’ha passat avui perquè ell es pensava que ja els hi 

havien facilitat abans. Avui, repassant les coses abans d’anar al Ple ha preguntat si ja 

s’havia passat . 

 

La Regidora Sra. Elizabeth Mesa diu que el Sr. Alcalde no pot al·legar ignorància 

sobre la normativa del BIM.  

 

El Sr. Alcalde diu que no.  

 

La Regidora Sra. Elizabeth Mesa diu que això no ve d’ara perquè el grup de la PIC ja 

ho havia manifestat altres vegades i ella també No pot al·legar ignorància.  

 

El Sr. Alcalde diu que la publicitat es va treure per això. Quan s’hi va posar era per 

suportar les despeses que tenia l’Ajuntament sobretot per compensar.  

 

La Regidora Sra. Elizabeth Mesa diu que faci servir altres maneres.  

 

El Sr. Alcalde diu que quan se’n van adonar la van treure.  

 

La Regidora Sra. Elizabeth Mesa diu que es va treure quan se li va reclamar.  

Seguidament pregunta per un tema que se li havia passat que fa referència a la 

betzinera de la pl. Sant Esteve. A ella li agradaria saber com està el tema perquè si al 

seu propietari se li van donar les llicències pertinents i se li havien donat unes 

condicions, considera que és una de les altres faltes de respecte.  Aquest Sr. ja té la 

betzinera on havia d’estar i el sortidor de la pl. Sant Esteve continua . Diu que ella és 

de les que encara aprofita i hi va perquè li posin la betzina.  

 

La Regidora Sra. Isabel Lozano diu que mentre hi hagi persones que se n’aprofitin, 

no el treurà. 

 

La Regidora Sra. Elizabeth Mesa diu que l’ha de treure i mentre que hi sigui...  

 



El Sr. Alcalde diu que el tracte era que el tragués. La del Centre Comercial era a 

canvi de treure el sortidor de betzina. Ell el té citat la setmana vinent. Ja els 

informarà de com ha anat. Respecte a aquest tema, si s’acaba a “les males”, tots 

plegats haurien de donar suport perquè el tregui.  

 

I no havent –hi més temes a tractar el sr. Alcalde- President aixeca la sessió a un quart 

d’onze de la nit, del contingut de la qual, com a secretària- interventora, CERTIFICO. 

 

 

L’Alcalde- President,      La secretària- interventora, 

 

 



 


