
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió

Núm.:  4 / 2017

Caràcter: Ordinari

Data: 30 de març de 2017

Horari: 20’03 hores

Lloc: Sala de Plens

Assistents

Isidre Pineda i Moncusí, alcalde accidental

Núria Carné i Navarro, regidora

Vicenç Personat i Pallarès, regidor

Jaume Mauri i Sala, regidor

Josep Ramon Marañés i Vidal, regidor

Roser Guiteras i López, regidora

David Través i Ambrosio, regidor

Alexandra Redondo Ibáñez, regidora

Anna Mata Domènech, regidora

Francesc Coral Prades, regidor

Maria Dalmau Xalabarder, regidora

Francisco Javier Ortega Guillén, regidor

Carla Millán Peñaranda, regidora

Francisco Martínez Boluda, regidor

Montserrat Romano Bosch, regidora

No Assistents

Jordi Solé i Ferrando, alcalde

Maria Pilar Aznar i López, regidora
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Secretari

Maria Remei Sala Leal, secretària gral.

Interventora

Gemma Riera Termes, interventora

Ordre del dia

1. Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària anterior de data 23 de 

febrer de 2017.

2. Acordar l'establiment del servei públic Municipal del complex esportiu de Les 

Cremades i el reglament que regula la prestació. Expedient núm. 648/2016.

3. Ratificar l’acord d’aprovació inicial de la dissolució i liquidació del Consorci de Viles 

Termals de Catalunya adoptat per la Junta de Govern celebrada el 30 de novembre de 

2016. Expedient número 461/2017.

4. Aprovar la modificació de crèdits núm. 3/2017, mitjançant crèdits extraordinaris.

5. Donar compte del contingut de l’acord corresponent a l’aprovació del Pla 

Pressupostari a Mig Termini 2018-2020, aprovat per la Junta de Govern Local en data 17 

de març de 2017. Expedient número 839/2017.

6. Coneixement de comunicacions oficials i coneixement de decrets d'alcaldia.

7. Mocions d'urgència

Moció que presenta el grup municipal del PSC al Ple de l'Ajuntament de Caldes de 

Montbui per afegir-se a la xarxa de ciutats lliures del tràfic de dones, nenes i nens 

destinats a la prostitució.

8. Precs, preguntes i interpel·lacions
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

L’alcalde accidental obre la sessió.

Pren la paraula el senyor Pineda:

«Molt bona tarda, bon vespre ja, benvinguts i benvingudes a la sessió plenària ordinària del

mes de març, en primer lloc em toca disculpar i excusar la no presència de l'alcalde titular, que

és fora del país. En lloc seu, avui, presidiré aquest Ple de forma accidental, també a última hora

la  regidora Pilar  Aznar s'ha hagut  d'excusar,  ha hagut  de marxar  per  tema d'una defunció

familiar, des d'aquí li enviem tot el nostre suport.»

1. APROVAR L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA 

ANTERIOR DE DATA 23 DE FEBRER DE 2017.

El Ple, per unanimitat dels presents [15 vots favorables dels membres dels grups municipals 

d’ERC (7); de SOM CALDES (2);  de CiU (2); del PSC (2);d' UP CALDES (1) i del PPC (1)], 

aprova l’esborrany de l’acta de la sessió anterior del dia 23 de febrer de 2017.

2. ACORDAR L'ESTABLIMENT DEL SERVEI PÚBLIC MUNICIPAL DEL COMPLEX 

ESPORTIU DE LES CREMADES I EL REGLAMENT QUE REGULA LA PRESTACIÓ. 

EXPEDIENT NÚM. 648/2016.

Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes plenaris, atès el que

s’estableix a l’article 48.3 del ROM.

No hi ha intervencions.

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria simple dels presents [7 vots favorables 

dels membres del grup municipal d’ERC (7) i 8 abstencions de SOM CALDES (2);  de CiU (2); 

del PSC (2); d'UP CALDES (1) i del PPC (1)],        

     

    ACORDA:   

Identificació de l’expedient

Expedient número G1410 2016 000128 – 648/2016 de secretaria, sobre la creació del servei

públic municipal  «complex esportiu Les Cremades», de l’Ajuntament de Caldes de Montbui.
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Antecedents

1. Els serveis tècnics i jurídics municipals van redactat una memòria justificativa i un projecte

per a la creació del servei públic municipal «complex esportiu Les Cremades», de l’Ajuntament

de Caldes de Montbui.

2. Els mateixos serveis van redactat el reglament d´ús del servei públic municipal, les tarifes

municipals i altres serveis municipals que seran objecte de concessió.

3. Per acord de Ple de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, de data 22 de desembre de 2016,

es va acordar el següent:

"Primer.  Aprovar  la  creació  del  servei  públic  municipal  «complex  esportiu  Les

Cremades», segons memòria justificativa i projecte d’establiment, el reglament d’ús i les

tarifes municipals i altres serveis.

Segon. Sotmetre l’expedient d’aprovació de la creació del servei públic i  bases a un

tràmit  d’exposició  pública de TRENTA DIES,  mitjançant  la  seva  publicació  al  Butlletí

Oficial  de  la  Província,  al  Diari  Oficial  de  la  Generalitat,  al  Taulell  d’anuncis  de

l’ajuntament i a la Web municipal, a l’efecte que pugui ser examinat i, en el seu cas, es

formulin  les al·legacions que es considerin  pertinents,  d’acord amb allò  que disposa

l’article  160.1  del  Decret  número  179/1995,  de  13  de  juny,  pel  qual  s’aprova  el

Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,

Tercer. Comunicar l’acord al departament de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de

Caldes de Montbui i als interessats als efectes adients."

4. S'ha procedit a les publicacions acordades al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de

la  Generalitat,  al  Taulell  d’anuncis  de  l’ajuntament  i  a  la  Web municipal,  segons consta  a

l'expedient administratiu.

5.  Finalitzat  el  termini  d'exposició  pública  per  trenta  dies,  no  s'han  presentat  cap  tipus

d'al·legacions ni recursos, per la qual cosa es considera adient acordar l'establiment del servei

públic municipal «complex esportiu Les Cremades» i el reglament que regula la prestació.

6. L'informe jurídic acredita la legalitat de la proposta.
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Fonaments de Dret

 Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

 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.

 Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats, i 

Serveis de les Entitats Públiques (ROAS).

 Per les restants normes de dret  administratiu,  amb caràcter  supletori.  I,  en defecte

d’aquestes últimes, per les normes de dret privat.  

En el present supòsit, d’acord amb allò que disposa l’article 160.2 del Decret 179/1995, de 13

de juny,  pel  qual s’aprova el Reglament d’obres,  activitats i  serveis dels ens locals, l’òrgan

competent  per  l’adopció  de  l’acord  sobre  la  creació  del  servei  públic  municipal  «complex

esportiu Les Cremades», el reglament d’ús i les tarifes municipals i altres serveis que seran

objecte de concessió, és el Ple de la Corporació.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Acordar l'establiment del servei públic municipal «complex esportiu Les Cremades» i el

reglament que regula la prestació.

Segon. Acordar la publicació d'aquest acord al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de

la  Generalitat,  al  Taulell  d’anuncis  de l’ajuntament  i  a  la  Web municipal,  amb la  publicació

íntegre del reglament que regula la prestació.

Tercer. Comunicar l’acord al departament de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Caldes

de Montbui i als interessats als efectes adients.

Quart. Contra aquest acte administratiu que és definitiu en via administrativa podeu interposar

en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació

d’aquest  acord,  recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius

de la província de Barcelona.
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Tanmateix, podeu interposar contra aquest acte administratiu recurs de reposició atès l’article

77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions

públiques de Catalunya, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció

de la notificació d’aquest acord, i contra la seva resolució i en el termini de dos mesos recurs

contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius. En el supòsit que no es

dictés resolució expressa en el termini d’un mes s’entendrà expedita la via contenciosa durant

sis mesos.

3. RATIFICAR L’ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DE LA DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DEL 

CONSORCI DE VILES TERMALS DE CATALUNYA ADOPTAT PER LA JUNTA DE GOVERN 

CELEBRADA EL 30 DE NOVEMBRE DE 2016. EXPEDIENT NÚMERO 461/2017.

Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes plenaris, atès el que

s’estableix a l’article 48.3 del ROM.

Pren la paraula el senyor Pineda:

«Aquest punt també el vam comentar a la sessió de Comissió informativa, és una qüestió de

fórmula  jurídica  d'aquest  ens,  de  punt  de  trobada de  les  diferents  viles  que  tenen  aigües

termals, i que s'agrupen per aquesta singularitat.

Dissolem el Consorci de Viles Termals per posteriorment en els propers plens doncs poder

aprovar  el  mateix  punt  de  trobada  que  anomenaríem  en  la  forma  jurídica  d'associació.

D'aquesta manera ens adeqüem perfectament a la normativa existent i la LARSA, però això sí,

ens comporta aquest tràmit que els hi demanem doncs que prenguin en consideració.

Hi ha alguna consideració? Algún dubte? Alguna pregunta sobre aquest punt?

Senyor Coral, si us plau.»

Pren la paraula el senyor Coral:

«Gràcies, bona nit, no, només un parell de coses, votarem a favor, evidentment, però d'una

banda lamentar el fet que degut a aquesta Llei nova, regulació Espanyola, la LARSAL, doncs

haguem de fer aquest tràmit, això d'una banda, no és el fet de donar feina i tasca burocràtica i

formalismes i haver de fer doncs aquests canvis que molts consistoris hauran de fer.

I de l'altra, proposar que en la nova constitució de la nova associació, doncs, com a municipi

referent  en  viles  termals,  doncs  sapiguem  donar  el  nostre  plus  i  que  aquesta  associació

redefineixi  objectius,  diguem que  busqui  noves  estratègies,  i  que  serveixi  també  com  per
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llançar, com per rellançar aquesta associació, fins ara doncs aquest consorci, que és el que ens

ha de fer visibles a reu del territori i del món. Res més.»

Pren la paraula el senyor Pineda:

«Moltes gràcies, alguna qüestió més? En referència al que diu, senyor Coral, absolutament

d'acord. En comptes de estar fent promoció i foment del termalisme, aquest primer mandat, o

aquest primers anys de legislatura, hem estat més dedicats a la fórmula jurídica del Consorci

de Viles Termals que finalment es va arribar a l'acord de que es convertís en Associació de

Viles Termals, i això és una llàstima, perquè el que hauríem de fer és el que vam acabar fent el

mandat  anterior,  que  és  foment  de  termalisme,  campanyes de  promoció  turística  que  ens

agrupessin a les diferents viles termals, absolutament en sintonia amb el que comenta.

Hauríem de votar el punt.»  

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta dels presents [12 vots 

favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (7);  de CiU (2); del PSC (2) i del PPC 

(1); i 3 abstencions de SOM CALDES (2) i d'UP CALDES (1)],  

           

   ACORDA:

Identificació de l'expedient

Expedient número 461/2017, relatiu a la ratificació de l'acord de dissolució i liquidació del 

Consorci de Viles Termals de Catalunya adoptat en la Junta de Govern celebrada el 30 de 

novembre de 2016.

Antecedents

1. El Consorci de Viles Termals de Catalunya ha notificat en aquesta corporació mitjançant 

notificació de data 2 de febrer de 2017, amb codi E/971/2017, que en la Junta de Govern 

celebrada en sessió extraordinària de data 30 de novembre de 2016, es va adoptar, entre 

d’altres, l’acord d’aprovació inicial de la seva dissolució i liquidació del referit Consorci al que 

pertany el nostre Ajuntament.  

El contingut íntegre de l’esmentat acord adoptat per la Junta de Govern del Consorci de Viles 

Termals de Catalunya, és el que transcriu seguidament:
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“Aprovació inicial de la dissolució i liquidació del Consorci de Viles Termals de 

Catalunya»

Antecedents

1. Diferents municipis de Catalunya amb una gran riquesa hidromineral, varen decidir 

unir-se per tal de dur a terme actuacions que potenciessin el desenvolupament dels 

recursos existents a l’entorn de les aigües minerals en els respectius municipis 

mitjançant una correcta planificació, d’un bon planejament urbanístic, de la seva gestió 

integral, i possibilitant, a més, la creació d’una marca comuna que distingís, com a 

pròpia de Catalunya, totes les activitats de valoració dels recursos hidrominerals i 

termals.

2. El Consorci de Viles Termals de Catalunya  es va constituir  el 17 de setembre de 

2008 i, en l’actualitat està integrat per les viles de Caldes d’Estrac, Caldes de Montbui, 

Caldes de Malavella, La Garriga, El Vendrell, Sant Hilari de Sacalm, Santa Coloma de 

Farners i Sant Climent Sescebes.

3. La finalitat del mateix ha estat el desenvolupament coordinat dels recursos existents 

a l’entorn de les aigües minerals i termals en els respectius municipis, potenciant-los 

mitjançant la seva promoció turística, planificació, gestió i explotació sostenible d’acord 

amb la normativa vigent. A tal fi es varen dur a terme actuacions de promoció i 

desenvolupament de les viles termals i dels seus actius.

4. Arran de la implantació de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 

sostenibilitat de l'Administració local, en la Junta de Govern del Consorci celebrada el 

10 de maig de 2016 es planteja dissoldre el consorci d'acord amb els processos de 

simplificació i racionalització de l'Administració, impulsats els darrers anys, adoptant un 

nova fórmula associativa d’ens local.

5. Vist l’informe emès per l’Associació de Municipis de Catalunya, la Junta de Govern 

Local celebrada el 19 d’octubre de 2016, va adoptar, entre d’altres, l’acord d’iniciar la 

dissolució del Consorci per transformació del consorci en un altre ens.

6. Vist l'informe de Secretària sobre el procediment legal a seguir per a la seva 

dissolució, que es troba regulada en l’article 21 dels Estatuts del Consorci.
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21. Durada i dissolució.

-El Consorci es constitueix per un període indefinit.

-El Consorci es dissoldrà per les causes següents:

a) Per acord dels dos terços dels ens consorciats.

a) Per impossibilitat de continuar en funcionament.

b) Per separació d’un o diversos ens consorciats, si amb això el consorci esdevé 

inoperant, previ acord per majoria unànime dels restants.

c) Per incompliment de l’objecte.

d) Per transformació del consorci en un altre ens.

L’acord de dissolució haurà de ser ratificat pels òrgans competents de cadascun dels 

membres del Consorci.

Normativa aplicable

 Articles 87 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 269 a 

272 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (DL2/2003, de 28 

d’abril) i els articles 113 a 115 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 

procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 Vist el que disposen els articles 313 i 324 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 

s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis del sens locals, la dissolució del 

Consorci ha de ser acordada pel seu òrgan superior de govern i pels òrgans 

competents dels seus membres, i que l’acord de dissolució, ha de determinar la forma 

en què s’hagi de procedir per a la liquidació dels béns del Consorci i la reversió de les 

obres i instal·lacions existents a les administracions consorciades, i ha de ser sotmès al

tràmit d’informació pública.

 Vist el que disposa la Disposició addicional 20ª de la Llei 30/1992, de 26 de novembre 

de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 

Comú (LRJAPC) en la redacció introduïda per la Llei 27/2013 de 27 de desembre de 

Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL) i l’article 14 de la Llei 

15/2014 de 16 de setembre de Racionalització del Sector Públic i altres mesures de 

reforma administrativa quant a la dissolució i liquidació dels Consorcis.
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 Vistos els articles 21 i  22 dels Estatuts del Consorci que disposen els motius pels quals

el Consorci; l'acord de dissolució determinarà com s'haurà de procedir a la liquidació 

del Consorci. En cas de dissolució del Consorci, es distribuiran els actius que resultin 

entre els ens consorciats en proporció a les seves aportacions. El balanç final de 

liquidació haurà de ser aprovat per la Junta de Govern. Si de la liquidació resultés 

dèficit, el mateix serà cobert pels ens consorciats en les proporcions que corresponguin

mitjançant la tramitació dels oportuns suplements de crèdit.

 De conformitat amb l'establert en l'article 21 i ss. dels Estatuts del Consorci, l'article 127

de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i els arts. 324.2, 

313 el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals aprovat per Decret 

179/1995, de 13 de juny, es proposa a la Junta de Govern del Consorci de Viles 

Termals el següent:

ACORDS

PRIMER. Aprovar inicialment la dissolució del Consorci de Viles Termals de Catalunya així com 

la seva liquidació en els següents termes:

1. LIQUIDACIÓ a 23 de novembre de 2016

 INGRESSOS PENDENTS DE COBRAMENT:

Quota de l’Ajuntament de la Garriga de l’any 2016                               _____      1.000 €

Quota de l’Ajuntament de Sant Hilari de Sacalm de l’any 2016            _____         750 €

Quota de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners de l’any 2016    _____     1.000 €

Quota de l’Ajuntament de Sant Climent Sescebes de l’any 2016         _____         500 €

                Total      3.250,00 €
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 TRESORERIA

Els imports que queden en els comptes corrents a data de 23 de novembre de 2016 són 

els següents:

Compte                                                                                                                               Import

Compte Banco Bilbao Vizcaya Argentaria                                   ________             2.113,33 €

Compte Banc Sabadell                                                                                              1.855,19 €

 Total  __     3.968,52 €

 PENDENTS DE PAGAMENT

Les obligacions i deutes pendents són els següents:

Empresa CISE 3 assessors set factures mensuals des de l’últim pagament a raó de 181,50

€ cadascuna                                                                                    ________                       1.270,5 €

Dissenyador web Sr. Vicenç Ferreres Plans. Factura community manager i manteniment 

web catalunyatermal.cat setembre-octubre-novembre-desembre de 

2016_________________________________________________________       405,52 €

Pagament factura Ajuntament de Caldes d’Estrac de sous tècnics municipals 2015 i 2016. 

Import de 720 € per cada tècnic,1.440 € per cada anualitat         ____________        2.880 €

   Total      4.556,02 €

 BÉNS I DRETS

Són els següents:

-Un plotter de promoció de les viles termals per fires

-Una web corporativa   www.catalunyatermal.cat

2.Designar la comissió liquidadora constituïda per l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, 

l’Ajuntament de Caldes de Montbui i l’Ajuntament de la Garriga. El nomenament es produeix 

per a tot el període de liquidació.
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3.Denunciar de forma expressa els convenis i contractes subscrits pel Consorci de Viles 

Termals de Catalunya.

4.Fixar la data d'efectes de la dissolució a l’acord de la dissolució definitiva i amb l’aprovació 

definitiva dels comptes generals del Pressupost de 2014 i 2015 que es troben a exposició 

pública fins el dia 7 de desembre de 2016, inclòs.

5.Sol·licitar la cancel·lació de la inscripció del Consorci en els Registres públics corresponents i,

en particular, en el Registre dels ens locals de Catalunya.

SEGON. Sotmetre l’acord a informació pública, mitjançant anuncis publicats als Butlletins 

Oficials de les províncies de Barcelona, Girona i Tarragona, i en el Diari Oficial de la Generalitat

de Catalunya, per un termini de 30 dies hàbils, a comptar des de la publicació al Butlletí Oficial 

de la Província de Barcelona, als efectes de la presentació de reclamacions o al·legacions.

TERCER. Encarregar a l’Ajuntament de Caldes d’Estrac el tràmit d'informació pública i 

determinar, en conseqüència, que els anuncis relatius a la dissolució tindran caràcter col·lectiu i

substituiran els que haurien de publicar separadament cadascuna de les entitats consorciades.

QUART. Acordar que en el cas que no es presenti cap reclamació o al·legació en el termini 

d’informació pública, l’aprovació inicial dels anteriors acords esdevindrà definitiva sense ulterior 

tràmit.

CINQUÈ. Donar trasllat a les entitats integrants del Consorci als efectes de la ratificació dels 

acords adoptats.

SISÈ. Trametre a la Direcció General de l’Administració Local del Departament de Governació i 

Relacions Institucionals per a la constància dels acords adoptats i de la dissolució del Consorci 

en el Registre dels ens locals de Catalunya.

SETÈ. Facultar els liquidadors tan àmpliament com en dret sigui necessari per al més eficaç 

desenvolupament dels acords precedents, inclusiu per a la signatura de tots els documents que

calgui.
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VUITÈ. Notificar els presents acords a les entitats consorciades. Es tracta d’un acte de tràmit 

no qualificat, contra el qual no es pot interposar cap recurs, sens perjudici que es puguin 

presentar al·legacions per a la seva consideració en la resolució que posi fi al procediment, 

d’acord amb el que disposa l’article 112.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques.””

Atès que l’art. 324.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 

d’obres, activitats i serveis dels ens locals, estableix que l’acord de dissolució d’un consorci ha 

de ser ratificat pels òrgans competents dels seus membres, i que ha de ser adoptat amb el vot 

favorable de la majoria absoluta dels membre de la Corporació, de conformitat amb l’art.313.2 

de l’esmentat Reglament."

2. L'informe jurídic acredita la legalitat de la proposta.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Ratificar l’acord d’aprovació inicial de la dissolució i liquidació del Consorci de Viles 

Termals de Catalunya adoptat per la Junta de Govern celebrada el 30 de novembre de 2016, el 

contingut íntegre del qual ha estat transcrit en els antecedents del present acord.

Segon. Notificar aquests acords al Consorci de Viles Termals de Catalunya per al seu 

coneixement i als efectes escaients, entre els quals perquè dugui a terme la informació pública 

conjunta de la seva dissolució i liquidació, el seguiment de la ratificació per la totalitat dels 

membres que la integren i la comunicació corresponent a la Direcció General d’Administració 

Local del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, 

per a la constància dels acords adoptats i per a la cancel·lació de la inscripció del Consorci en 

els registres públics corresponents i, en particular, en el Registre dels ens locals de Catalunya.
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4. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 3/2017, MITJANÇANT CRÈDITS 

EXTRAORDINARIS.

Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes plenaris, atès el que

s’estableix a l’article 48.3 del ROM.

Pren la paraula el senyor Pineda:

«El fi d'aquesta modificació de crèdit és el poder acceptar una subvenció, no se si tenen algun

dubte? Alguna qüestió  sobre aquest  punt? Començarem doncs pel  Partit  dels  Socialistes i

després pel PDCAT.

Senyora Millán quan vulgui.»

Pren la paraula la senyora Millán:

«Bon vespre a tothom, el nostre dubte és, si estem parlant que hi haurà una subvenció per la

qual  estem  fent  aquesta  modificació  de  crèdit,  la  nostra  pregunta  va  relacionada  amb  el

document que avui aprovem com a tal, perquè no es menciona la subvenció de forma explícita,

o sigui, perquè un dels motius que és d'aquesta modificació de crèdit, no és explícitament la

recepció d'una subvenció, d'on ve aquesta subvenció, i una mica més de documentació dins del

document que com a tal avui aprovarem.»

Pren la paraula el senyor Pineda:

«Gràcies senyora Millán, senyor Coral.»

Pren la paraula el senyor Coral:

«Sí, gràcies, el dubte és en relació amb la modificació que es fa amb el conveni que es dóna de

baixa, doncs els crèdits del conveni amb l'assistència tècnica amb l'AMTU i la baixa que es fa

diguem de l'estudi de mobilitat.

La pregunta és: en aquest moment l'estudi de mobilitat en quin punt es troba pel que fa al cost

que suposa i la despesa i el desplegament? I per tant, quin cost suposarà de l'estudi del pla de

mobilitat durant el 2017? és a dir, aquí estem treien aquests 27.600 euros d'aquest any del

2017 del pla de mobilitat, això vol dir que s'ha acabat? No? Es seguirà desplegant? Queda

alguna partida del pla de mobilitat?»

Pren la paraula el senyor Pineda:

«Hi ha alguna pregunta més? Doncs per les respostes passaré en primer lloc la paraula al

regidor Marañés, i després al regidor Mauri, endavant.»
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Pren la paraula el senyor Marañés:

«Bon vespre a tothom, de la primera part pel que fa a la subvenció, ens donen una subvenció

de plans d'ocupació que l'Ajuntament, per rebre la subvenció hem d'aportar el 40% i per rebre

la subvenció hem de crear la partida amb el 40% sinó no rebríem la subvenció.»    

Pren la paraula el senyor Pineda:

«Molt bé, i per la resposta que estava més directament relacionada amb el pla de mobilitat, 

passo la paraula al regidor Jaume Mauri.»

Pren la paraula el senyor Mauri:

«Gràcies senyor alcalde,  bona nit  a tothom, el  pla  de mobilitat  ja fa dos anys que l'estem

treballant, en dos exercicis comptables, l'any passat, el 2016 es va cobrir el 80% del cost del

pla  de  mobilitat,  i  com que  encara  s'havia  d'elaborar,  fer  modificacions,  estava  en  procés

participatiu d'esmenes, doncs per recomanacions tècniques es va fer una reserva de crèdit pel

2017 per poder sufragar el que quedés del pla de mobilitat, i  ara com que ja s'ha acabat i

sabem la  quantitat  exacta  que  costarà  per  pagar,  que  és  aquest  20%,  la  resta,  fem una

modificació de crèdit  per poder pagar els serveis d'un tècnic que ens presta l'AMTU i  que

aquest tècnic servirà per poder fer el desplegament del mateix pla de mobilitat.»

Pren la paraula el senyor Pineda:

«No sé si volen obrir un nou torn de répliques? De preguntes? Senyor Coral? Senyora Millán?

Comencem per la senyora Millán.»

Pren la paraula la senyora Millán:

«El motiu de la modificació de crèdit l'hem entès, la pregunta és per què no es notificava per

quina subvenció s'anava a rebre? Per què no motivava la subvenció i d'on venia, en aquest

cas, d'un pla d'ocupació del Consell  Comarcal,  a dins de la documentació? Era més sobre

aquest punt, que no apareixia, que no pel motiu, el motiu l'havíem entès, gràcies.

Pren la paraula el senyor Pineda:

«Bé, podem prendre nota i en tot cas especificar-ho en el futur, i senyor Coral»

Pren la paraula el senyor Coral:

«Només per acabar-ho d'aclarir, si no he entès malament, l'AMTU prestarà un tècnic perquè

faci el desplegament del pla de mobilitat, pagant l'Ajuntament, a través del conveni signat amb
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l'AMTU. Per tant el cost de l'empresa del pla de mobilitat diguem ja està resolt, val, però hi

havia un 80% reservat del 2016 i aquest 20% on queda? Aquest 20%, el 2016 s'ha cobert un

80% del cost del pla de mobilitat, l'altre 20%, què passa amb l'altre 20%?»

Pren la paraula el senyor Pineda:

«Senyor Jaume Mauri endavant.»

Pren la paraula el senyor Mauri:

«El 20% que estem comentant,  és un percentatge i  el  preu no era exacta,  perquè encara

s'havia de treballar més el pla de mobilitat, per això es va fer una reserva de crèdit més ample

del que podria cobrir el 20% ja que no sabíem ben bé com acabaria i quin cost final podia tenir?

Doncs per això es va tirar més llarg el crèdit. Ara com que ja sabem exactament el preu, tot el

que sobra d'aquesta reserva de crèdit, es fa el desplaçament del que queda de crèdit amb

aquesta modificació, per poder pagar el servei del tècnic que ens farà el desplegament del pla

de mobilitat. Si vostè vol? Per parlar amb xifres més exactes, jo demà mateix li envio un correu

electrònic parlant amb xifres i dades, perquè jo aquí no les tinc aquí davant. Al detall no ho

tinc.»

Pren la paraula el senyor Pineda:

«Molt bé, passem doncs a la votació.»

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria simple dels presents [7 vots favorables 

dels membres del grup municipal d’ERC (7) i 8 abstencions de SOM CALDES (2);  de CiU (2); 

del PSC (2); d'UP CALDES (1) i del PPC (1)],       

           

 ACORDA:

Identificació de l’expedient

Expedient número 1070/2017, relatiu a la modificació de crèdits número 3/2017 del pressupost 

municipal de l’exercici 2017, mitjançant crèdits extraordinaris.

Antecedents

1. L’Àrea de Serveis Personals ha sol·licitat dur a terme una modificació de crèdits per tal de 

poder realitzar unes despeses que no es poden demorar fins a l’exercici següent i que en el 

pressupost de la Corporació no hi ha crèdit previst. Es proposa la creació de l'aplicació 

pressupostària 50.2410.46500 Conveni CCVO, programa Treball i Formació 2016 per un import

de 8.986,13 euros per poder procedir a l'aprovació d'un conveni amb el Consell Comarcal del 
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Vallès Oriental per tal que es portin a terme assistències tècniques dins del projecte Cura i 

acondicionament dels espais i equipaments públics del Vallès Oriental, dins del programa de 

Treball i Formació 2016. S’adjunta a l’expedient la sol·licitud amb l'informe justificatiu.

2. L’Àrea de Serveis Territorials ha sol·licitat dur a terme una modificació de crèdits per tal de 

poder realitzar unes despeses que no es poden demorar fins a l’exercici següent i que en el 

pressupost de la Corporació no hi ha crèdit previst. Es proposa la creació de l'aplicació 

pressupostària 31.4411.48001 Conveni assistència tècnica AMTU, mobilitat per un import de 

32.000,00 euros per tal de procedir a l'aprovació d'un conveni amb l'Associació de Municipis 

per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) per l'assistència tècnica en mobilitat. S’adjunta a 

l’expedient la sol·licitud amb l'informe justificatiu.

3. Es detallen les aplicacions pressupostàries que es creen finançades mitjançant la baixa de 

crèdits de despeses no compromeses de les següents aplicacions pressupostàries: 

50.2410.22698 Materials plans extraordinaris d'ocupació per un import de 8.986,13 euros, 

31.1340.22706 Estudi Pla de mobilitat per un import de 27.616,30 euros i la 31.1500.22699 

Despeses activitats per un import de 4.383,70 euros; les dotacions de les quals es consideren 

reductibles sense pertorbació del servei respectiu.

Per tant, l’expedient que es presenta té per objecte aprovar una modificació de crèdits 

mitjançant crèdits extraordinaris per un import total de 40.986,13 euros.

4. Vist l’informe de la Intervenció Municipal.

 Fonaments de dret

Articles 169, 170, 171 i 177 del  RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la 

Llei reguladora de les Hisendes Locals; articles 35,36, 37 i 38 del RD 500/1990, de 20 d’abril; i, 

articles 6, 7, i 8 de les bases d’execució del pressupost municipal vigent.

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 3/2017, del pressupost de 

l’Ajuntament de Caldes de Montbui de l’exercici 2017, per un import total de 40.986,13 euros, 

segons el detall següent, on s’especifiquen les previsions de les noves despeses i les seves 

fonts de finançament que és a càrrec de baixes de crèdits de despeses d’unes altres 

aplicacions pressupostàries.
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Org. Prog. Econ. Descripció Crèdits

extraordinaris

Baixa

crèdits per

anul·lació
50 2410 46500 Conveni CCVO, programa Treball i 

Formació 2016

        8.986,13

50 2410 22698 Materials plans extraordinaris d'ocupació      8.986,13
Total         8.986,13      8.986,13

31 4411 48001 Conveni assistència tècnica AMTU, 

mobilitat

       32.000,00

31 1340 22706 Estudi Pla de mobilitat    27.616,30
31 1500 22699 Despeses activitats      4.383,70

Total        32.000,00    32.000,00

Total modificació: 40.986,13 euros

Segon. Exposar al públic aquesta modificació mitjançant publicació d’edicte al BOP i en el 

tauler d’anuncis de la Casa Consistorial, en espai de 15 dies hàbils, a efectes de possibles 

reclamacions segons estableixen els articles 169,170 i 171 del text refós de la Llei Reguladora 

de les Hisendes Locals, i considerar definitivament aprovat l’expedient en el cas de no 

presentar-se reclamacions.

Contra  l'aprovació definitiva es podrà interposar recurs contenciós administratiu, en la forma i 

terminis que estableixen les normes d’aquesta jurisdicció, d’acord amb l’article 171 del Reial 

decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les 

hisendes locals. Segons l’article 46 la Llei 29/1998 , de 13 de juliol, Reguladora de la jurisdicció 

del contenciós administratiu, el termini per imposar aquest recurs serà de dos mesos a partir de

l’endemà de la publicació en el BOP de l'aprovació definitiva.

5. DONAR COMPTE DEL CONTINGUT DE L’ACORD CORRESPONENT A L’APROVACIÓ 

DEL PLA PRESSUPOSTARI A MIG TERMINI 2018-2020, APROVAT PER LA JUNTA DE 

GOVERN LOCAL EN DATA 17 DE MARÇ DE 2017. EXPEDIENT NÚMERO 839/2017.

Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes plenaris, atès el que

s’estableix a l’article 48.3 del ROM.

Pren la paraula el senyor Pineda:

«Es un donar compte, no s'ha de votar, però en el cas de que vulguin expressar la seva opinió,

ho volen fer-ho? Senyor Coral endavant.»
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Pren la paraula el senyor Coral:

«Gràcies, bé, és un pla pressupostari, termini 2018-2020 per tant entenc que en aquests dos

anys el pla d'aparcament que ja tenim, estarà en funcionament, estarà en ple desplegament, i

entenc que també l'aparcament,  el  famós aparcament també estarà en marxa,  i  en aquest

sentit la meva pregunta és: en aquest pla pressupostari, que és una previsió, quines previsions

s'han fet? pel que fa al pla d'aparcaments, quina és doncs la recaptació de zones blaves?

Quins càlculs s'han fet? Quines previsions s'han fet pel que fa a zones blaves? I també pel que

fa a  l'aparcament,  quina previsió  es té  del  compte d'explotació  de l'aparcament? Què s'ha

previst? Perquè com que crec que encara no estava del tot tancat els preus, i el tipus de gestió

de l'aparcament, no se quina previsió han fet? I per tant, entenc que aquest pla pressupostari

és un pla molt flexible, no? Però m'agradaria que m'aclarissin aquests punts, gràcies.»

Pren la paraula el senyor Pineda:

«Senyor Marañés, endavant.»

Pren la paraula el senyor Marañés:

«Bon vespre de nou, de fet és cert que enviem un pla pressupostari que jo en dic pessimista,

llavors augmentem les partides generalment un 1% i mantenim una inversió controlada. Llavors

pel que fa a la seva pregunta, en principi l'aparcament el gestionarà GMSSA si no tinc entès

malament, per tant no ens afecta el compte, afectarà al compte de GMSSA , no a la partida

pressupostària de l'Ajuntament.»

Pren la paraula el senyor Pineda:

«Sí, en el cas de les zones blaves també serà GMSSA i per tant, s'aportarà la seva pròpia

comptabilitat des de GMSSA.

Algun dubte més? Alguna qüestió més? És un donar compte, per tant no s'ha de votar.»      

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents  [15 membres dels grups

municipals d’ERC (7); SOM CALDES (2);  CiU (2); del PSC (2); UP CALDES (1) i del PPC (1)], 

resta assabentat del següent:  

   

Identificació de l’expedient

Expedient número 839/2017 de l’Àrea Econòmica, corresponent a l’aprovació del Pla 

Pressupostari a Mig Termini  2018-2020 de l’Ajuntament de Caldes de Montbui.
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Antecedents

El dia 17 de març de 2017, es va aprovar per  la Junta de Govern Local,  el Pla Pressupostari a 

Mig Termini  2018-2020 de l’Ajuntament de Caldes de Montbui.

Fonaments de dret

1. L’article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 

Sostenibilitat Financera estableix que:

“ 1. Les Administracions Públiques han d’elaborar un marc pressupostari a mitjà termini en el 

qual s’ha d’emmarcar l’elaboració dels seus pressupostos anuals i a través del qual s’ha de 

garantir una programació pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària

i de deute públic.

2. Els marcs pressupostaris a mitjà termini han d’abraçar un període mínim de tres anys i 

contenir, entre altres paràmetres:

 Els objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic de les respectives administra-

cions públiques.

 Les projeccions de les principals partides d’ingressos i despeses tenint en compte tant 

la seva evolució tendencial, és a dir, basada en polítiques no subjectes a modificaci-

ons, com l’impacte de les mesures previstes per al període considerat.

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

despeses.

3. Els marcs pressupostaris serviran de base per a l’elaboració del Programa d’estabilitat.”

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 en la Llei Orgànica 4/2012, de 28 de 

setembre, que modifica la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 

Sostenibilitat Financera, estableix que abans del quinze de març de cada any, d’acord amb la 

informació sobre l’objectiu d’estabilitat pressupostària i de deute públic que prèviament 

subministri l’Estat, es remetran els marcs pressupostaris a mitjà termini en els quals 

s’emmarcarà l’elaboració dels seus Pressupostos anuals.

El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques admet la remissió d’aquestes dades fins al 

dia 15 de març de 2017.
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3. Consta dins l'expedient l'informe d'intervenció en relació amb el compliment dels objectius 

d'estabilitat pressupostària segons el pla pressupostari a mig termini 2018-2020.

 

Resolució,

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda:

Primer. Donar compte al Ple del Pla Pressupostari a Mig Termini 2016-2018 de l’Ajuntament de 

Caldes de Montbui aprovat per la Junta de Govern Local de 17 de març de 2017.

 

Segon. Trametre còpia del Pla Pressupostari a Mig Termini 2016-2018 al Ministeri d’Hisenda i 

Administracions Públiques segons l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es 

desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 

2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

6. CONEIXEMENT DE COMUNICACIONS OFICIALS I CONEIXEMENT DE DECRETS 

D'ALCALDIA.

Des del número 80, de data 17 de febrer de 2017, fins al número 165, de data 17 de març de 

2017.

7. MOCIONS D'URGÈNCIA

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC AL PLE DE L'AJUNTAMENT DE 

CALDES DE MONTBUI PER AFEGIR-SE A LA XARXA DE CIUTATS LLIURES DEL TRÀFIC 

DE DONES, NENES I NENS DESTINATS A LA PROSTITUCIÓ.

L’alcalde actal. llegeix literalment la moció.

Pren la paraula el senyor Pineda:

«En aquest cas en primer lloc passaria la paraula a la regidora del PSC Carla Millán i després 

en tot cas farem una proposta des del Govern Municipal.»
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Pren la paraula la senyora Millán:

«Bé, considerant que és una moció amb unes propostes d'acord bastant explícites, la situació

és que la quantitat, el gran gros, per no dir la gran quantitat de dones i menors prostituint-se en

el nostre territori o per tracta, realment actualment a nivell policial no s'està fent una actuació

contra la tracta de persones i menys contra la tracta de persones per prostitució.

El que presentem és que, i una mica l'actitud és que intentem deixar de ser el bordell del sud

d'Europa com podem trobar a La Junquera actualment, o com situacions que podem viure cada

cop que hi ha un gran congrés com el Mobile World Congress, Alimentària, Construmat, on

arriben prostitutes de tot l'Estat i de part d'Europa perquè els congressistes satisfacin les seves

necessitats, per així dir-ho. Aleshores el que proposem és utilitzar en part el model Suec, és

una implantació en la qual el client, torno a dir entre cometes, és tractat com agressor amb

violència de genere, ja que considera que pot pagar a una dona o a un menor pel seu servei  i

pel seu «disfrute», i per tant, la voluntat és de protecció cap a la dona, ja que entenem que no

estant  sent  prostituïdes  per  voluntat,  perquè  estem parlant  de  tracta,  no estem parlant  de

prostitució com a tal,  per si entenem que hi  ha una part  de persones que poguessin voler

dedicar-se a la prostitució com a tal.

Municipalment aquesta moció no és només una moció d'ideals, també té una part municipal

important, no només de campanyes de sensibilització, sinó també implicaria la modificació de

l'Ordenança  de  Civisme  de  cara  a  la  tracta  de  les  prostitutes  i  el  posicionament  de  no

penalitzar-les. 

Per un altre cantó, implicaria la part de serveis socials per fer una voluntat de reinserció en

l'àmbit laboral i treure les dones de tracta un cop hagin sigut penalitzats els seus prostituïdors,

els seu proxenetes, amb polítiques actives socialment per la reinserció laboral i en l'àmbit social

d'aquestes dones. I  també té una part de medis de comunicació, ja que som un dels pocs

països d'Europa, per no dir potser l'únic on podem trobar avui en dia anuncis de prostíbuls a les

seves pàgines i en situacions com hem parlat abans com podien ser el Mobile World Congress,

podem trobar planes centrals a tot color amb els millors prostíbuls de Barcelona, cosa que és

bastant fastigosa i repugnant des del nostre punt de vista, no?

Per aquests motius i creiem que són més que de sobres, doncs, el fet que ens ha portat a

presentar aquesta moció, on repetim, parlem sobre la tracta de dones i menors per l'ús de la

prostitució, gràcies.»

Pren la paraula el senyor Pineda:

«Moltes gràcies, després del grup que ha presentat la moció, passaria la paraula de major a

menor representació,  per  tant,  la  primera en intervenir  serà la  portaveu del  grup municipal

d'Esquerra Republicana, Núria Carné, endavant, quan vulguis.»
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Pren la paraula la senyora Carné:

«Bona tarda a tothom, a veure, des d'Esquerra Republicana estem d'acord en alguns d'aquests

acords, sí que és cert que n'hi ha d'altres que creiem que queden una mica coixos.

Nosaltres creiem en la regulació de la prostitució, perquè aquelles dones i homes que vulguin

lliurement,  i  puntualitzo  això,  que  vulguin  lliurement  exercir-la,  doncs  tinguin  una  seguretat

social, cotitzin, tinguin l'atur, és a dir que tinguin uns drets i uns deures com tots els ciutadans.

Perquè d'aquesta manera també creiem que es podria acabar amb les màfies per exemple.

Evidentment que estem a favor d'adherir-nos a aquesta xarxa de ciutats lliures de tràfic de

dones, nenes i nens, com no podria ser d'altra manera. I  és per això que nosaltres el que

voldríem  és  consensuar  aquesta  moció,  poder  afegir  encara  algunes  altres  coses,  trobar

d'alguna manera algun punt en comú i per tant demanem retirar-la, treballar-la conjuntament i si

us sembla bé, doncs tornar-la a presentar en el següent ple, gràcies. És per aquest motiu que

demanem això.»

Pren la paraula el senyor Pineda:

«Moltes gràcies, en següent lloc, senyora Redondo quan vulgui, pel grup de Som Caldes.»

Pren la paraula la senyora Redondo

«Bé, bona nit, nosaltres en relació amb la moció estem completament d'acord, estem parlant de

tràfic de persones, és a dir, persones que hi ha màfies que les agafen, les segresten, per fer-les

servir per a la prostitució en aquest cas d'aquesta moció, però també i aquestes persones són

dones i menors d'edat i també els fan servir, no només per això, sinó per fins d'esclavitud i

també per tràfic d'òrgans. 

Vull dir, el problema creiem que és molt important, a més a més, no només aquest tema s'ha

aguditzat, aquest fenomen amb els últims anys amb tot el tema dels refugiats, perquè realment,

nosaltres estem molt d'acord amb tot el que ha plantejat la senyora Millán, a més a més cal

afegir que és un fenomen que cada dia es produeix més i creiem que des de Caldes hem de

donar el nostre granet de sorra. 

Clar, el que han comentat de la prostitució per manera voluntària, que jo crec que aquesta

moció es centra en el tràfic de persones. Per mi és molt important que es voti a favor i tampoc

entendria que algun altre grup no ho fes així,  però bé en qualsevol cas el nostre vot  serà

favorable.»
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Pren la paraula el senyor Pineda:

«Pel Partit Demòcrata Catalunya, endavant senyora Dalmau.»

Pren la paraula la senyora Dalmau:

«Gràcies, bona nit a tothom, a veure, jo crec que aquesta moció, la veritat que suscita un debat

que jo crec que és molt important que el tinguem, d'acord? Per una banda, jo estic totalment

d'acord amb el que ja han dit les dues regidores que acaben d'intervenir, jo crec que aquí no hi

ha ningú que estigui a favor de qualsevol mena de violència, o sigui radicalment en contra de

qualsevol tipus de violència, del tràfic de persones, dones, nens, nens, homes, radicalment en

contra, jo crec que això no cal ni qüestionar-ho, i evidentment en contra també de qualsevol

forma d'explotació  sexual,  de desigualtat,  d'aprofitament  de  la  dona com a  imatge  sexual,

radicalment en contra.

Ara bé, nosaltres sí que estem d'acord en que, a veure, la prostitució tal i com diu aquí, a part

del tema de la tracta que efectivament en això estem absolutament d'acord, també parla de la

prostitució com a violència directament. És l'associació que està fent també aquesta moció i de

la qual deriven alguns dels acords que se'ns plantegen. És aquest el punt en el qual nosaltres

creiem que és on s'hauria de generar el  debat.  Perquè també estem a favor,  tal i  com ha

comentat  la Núria Carné,  la  regidora,  doncs d'aquesta part  jo  crec que s'ha de regular,  jo

particularment  crec  que  és  en  certa  manera  innocent  pensar  que  aquest  mercat  deixarà

d'existir, vull dir, que no se m'entengui malament, hi ha unes necessitats d'unes determinades

persones, el que s'ha de mirar és que es cobreixin de la millor manera possible. Llavors, per

això estem a favor de regular això i efectivament lluitar amb totes les eines possibles contra les

màfies, contra l'explotació i contra el tràfic de persones, però diguem que aquest és el nostre

posicionament. Nosaltres també estaríem a favor que es revisessin algun dels acords que es

plantegen, si no fos així, doncs nosaltres no votarem en contra per descomptat, perquè la part

de fons,  repeteixo,  també estem radicalment  en  contra,  però  creiem que també es  podria

modificar, gràcies.»

Pren la paraula el senyor Pineda:

«Moltes gràcies, pel Partit dels Socialistes ja s'ha defensat, senyor Martínez Boluda per Units

per Caldes»

Pren la paraula el senyor Martínez Boluda:

«Bona  nit  a  tothom,  nosaltres  en  principi  estem  acostumats  a  sentir  moltes,  moltíssimes

mocions al final dels Plens, que moltes d'elles, estar al 100% d'acord és impossible, però que

les votes perquè en general el 80% estic d'acord. I realment doncs a vegades ens trobem al
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davant de mocions que hi ha molta paraula buida, no? I avui, la companya del PSC, la Carla,

crec que presenta una de les mocions més importants que s’han presentat en aquest Ple, i per

això nosaltres volem votar a favor i volem votar perquè precisament és un tipus d’esclavitud

que afecta a les persones més dèbils del nostre entorn i sobretot si són persones com sabem,

que són persones d’altres països molt pobres, de l’est d’Europa o d’Àfrica i que són realment

les persones que en aquesta societat tan globalitzada i on tenim de tot, estan patint més. 

Nosaltres per suposat que votarem a favor, i no sé si estic al 80% o al 90? Però estem de tot

cor en tot cas amb la moció, gràcies.»

Pren la paraula el senyor Pineda:

«Senyora Romano en nom del Partit Popular»

Pren la paraula la senyora Romano:

«Bona nit i gràcies, bé en el nostre, en el punt de la moció, nosaltres entenem que hi podríem

obrir dos debats, podríem  obrir el debat de la prostitució, si la legalitzem o no? Però el que sí

està clar és que aquesta moció es basa directament en la tracta de persones, nens, nenes,

mames, papes, i evidentment és una qüestió de Drets Humans, i per tant no crec que ho hem

d’entrar a debatre si un paràgraf és més important que un altre, entenc que el fons de la moció

és en contra de la tracta, és a favor dels Drets Humans i per tant el nostre vot serà favorable,

gràcies.»

Pren la paraula el senyor Pineda:

«Moltes gràcies, obrirem un nou torn de paraules, en aquest cop però ho faríem de major a

menor, si els sembla. Senyora Carné per Esquerra Republicana, si us plau. 

Després passaríem la paraula a la regidora Carla Millán que també ho ha demanat, endavant.

Si? Hi ha algun problema? Si, ho farem de major a menor en aquest cas, senyora Carné»

Pren la paraula la senyora Carné:        

«Efectivament,  penso  que  és  el  que  acabem  de  dir,  que  s’estan  parlant  de  dues  coses

separades, una cosa és la persona que ho vol fer lliurement i per tant, si s’hauria de regularitzar

o si no? I l’altre són gent que la segresten i que l’obliguen, és aquí on hi ha el debat, i que es

digui, quan es diu la prostitució, en el primer paràgraf de la moció, la prostitució es una forma

d’explotació que ha de ser abolida i no una professió que cal reglamentar, perquè és una forma

de violència de gènere extrema, aquest és un dels punts que no ens acaba d’encaixar, volíem

només fer aquest aclariment, gràcies.»

25



Pren la paraula el senyor Pineda:

«Senyora Millán, si hi ha més preguntes? O més intervencions? Endavant.»

Pren la paraula la senyora Millan:

«Intentaré contestar tot i no oblidar-me res, com abans ja se m'ha proposat el fet de retirar, s’ha

proposat al grup Socialista el fet de retirar la moció, ratifiquem que no la retirarem perquè la

qüestió que es vol  modificar és una qüestió que es ja posar-nos explícitament en el  debat

únicament sobre la prostitució regulada o .....36’20 quan no és aquesta la finalitat d’aquesta

moció, quan considerem que parlem de violència de gènere el fet d’estar pagant a una dona

que està sent explotada sexualment, doncs sí, ho entenem com a violència de gènere, de fet si

coneixent bé el model Suec poden entendre d'on a derivat tota aquesta situació. 

Estem parlant de prostitució que es genera, o sigui que es produeix a carreteres, bordells, en

pisos il·legals, estem parlant, com bé deia la companya de Som Caldes, estem parlant de gent

que no ho està fent per voluntat,  no estem parlant dels cos de luxe que viuen en pisos a

Pedralbes, estem parlant de gent que ha sigut víctima de xarxes i de màfies i de segrestos i

com havíem comentat, de tràfic de persones, no? O sigui, si considerem el fet de que si podem

acabar o no amb el  tràfic de dones, no? Doncs potser si policialment, bé abans ja deia que

potser és molt difícil que puguem. Bé doncs amb la prostitució, la gran part de les prostitutes

venen amb el tràfic de dones, doncs potser si fem un increment de la funció policial contra

aquestes màfies i contra aquestes xarxes, doncs potser sí que podrem acabar, potser no amb

tota,  però una bona part,  li  puc assegurar  que sí.  I  sinó doncs la convido a anar a barris

conflictius amb aquest  ambient, com podria ser el  barri  del  Raval de Barcelona, on tothom

coneix qui són els mafiosos que estan controlant a les dones. Us poso aquest exemple com n’hi

ha molts altres en molts altres municipis.

I després simplement, doncs donar les gràcies als partits que ens han donat suport, la finalitat

és aquesta, es parlar sobre la tracta de persones, i ja està.»

Pren la paraula el senyor Pineda:

«I per anar tancant el debat, a demanat la paraula per part del PDCAT la senyora Dalmau.»

Pren la paraula la senyora Dalmau:

«Gràcies, tornaré a puntualitzar-ho, perquè crec que és important, el Raval me’l conec prou bé

perquè hi  he viscut  un temps, llavors,  a partir  d’aquí torno a dir,  radicalment en contra de

qualsevol  màfia,  de  qualsevol  tipus  d’explotació,  de  qualsevol  tipus  de  tràfic  de  persones,

radical, o sigui no tinc res a discutir sobre aquest aspecte.
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L’altre  aspecte  per  mi,  que  és  el  punt  que  jo  crec  és  on  diferim d’opinió,  és  el  fet  de  la

prostitució,  val,  quan  la  prostitució  és  per  obligació,  radicalment  en contra,  radicalment  en

contra, no hi tinc res a dir, d'acord? Però es que aquí s’està pintant la prostitució en general,

sense matisos, com un tipus de violència, que n’hi ha part, bona part si vostè vol, segur, segur,

no li discuteixo, però crec que és un debat que dóna molt més de sí, simplement, gràcies.»

Pren la paraula el senyor Pineda:

«Bé, està clar que és un tema que interessa, i com ha dit el regidor de Units per Caldes, és un

tema que és prou important per ser debatut en aquest Ple municipal, el que és una llàstima és

que no puguem consensuar una moció per unanimitat per què el que em penso és que en el

fons estem tots absolutament d’acord. Malgrat això, s’entén la proposta de deixar, de retirar el

punt per desestimada senyora Millán? És així?»

Pren la paraula la senyora Millán:

«Sí, desestimem el punt de retirar-la i deixem la reflexió a l’aire de que si no considereu que és

violència poder pagar a una persona per fer de voluntat el que vulgueu amb ella, doncs.»

Pren la paraula el senyor Pineda:

"Senyora Millán, no ens referíem precisament a això, sinó ens referíem al punt que és una

forma d’explotació que ha de ser abolida. En aquesta qüestió al menys el que pensem des del

grup d’Esquerra Republicana és el fet que segurament és ingenu considerar que s’ha d’abolir,

segurament el que podríem apostar també, o al menys és el nostre posicionament, és el fet de

regular-ho i de donar seguretat a aquelles que l’exerceixen.

Però bé, en tot cas cada grup polític a pogut expressar la seva opinió, entenem que són dos

qüestions diferents, però la moció té uns acords molt clars i és sobre els que votem,  per tant.»  

En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria simple dels presents [9 abstencions dels 

membres dels grups municipals d’ERC (7) i de CiU (2); i 6 vots favorables de SOM CALDES 

(2);  del PSC (2); d'UP CALDES (1) i del PPC (1)], ACORDA aprovar la moció, essent aquesta 

la següent:              

«La prostitució és una forma d'explotació que ha de ser abolida i no una professió que cal 

reglamentar perquè és una forma de violència de gènere extrema: «el que les dones 

prostituïdes i homes han de suportar equival al que en altres contexts correspondria a la 

definició acceptada d'abús sexual i violació reiterada. El fet que es pagui una quantitat de 

diners no pot transformar aquest abús en una “ocupació” a la què se li vol donar el nom 

de"treball sexual".
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Regular  la  prostitució  legitima implícitament  les relacions patriarcals:  equival  a  acceptar  un

model  de  relacions  asimètriques  entre  homes i  dones,  establir  i  organitzar  un  sistema de

subordinació i dominació de les dones, anul·lant la tasca de diversos decennis per millorar la

lluita per la igualtat de les dones.

En legitimar-la es converteix en un suport del control patriarcal i  de subjecció sexual de les

dones, amb un efecte negatiu no només sobre les dones i les nenes que estan en la prostitució,

sinó sobre el conjunt de les dones com a grup, ja que la prostitució confirma i consolida les

definicions patriarcals de les dones, la funció de les quals seria la de ser al servei sexual dels

homes.

Si reglamentem la prostitució, integrant-la a l'economia de mercat, estem dient que això és una

alternativa acceptable per a les dones i, per tant, si és acceptable, no és necessari remoure les

causes, ni les condicions socials que possibiliten i determinen les dones a ser prostituïdes. A

través d'aquest procés, es reforça la normalització de la prostitució com una“opció per a les

pobres”.

Si convertim aquesta violència en una professió com una altra qualsevol per a les dones com

podrem educar per a la igualtat en una societat on les nenes sabran que el seu futur potser

esdevenir  prostitutes,  veient  a  d'altres  exhibir-se  en  aparadors  a  l'estil  del  barri  vermell

d'Holanda, i els nois sabran que pot usar-les per al seu gaudi sexual si tenen els suficients

diners per pagar per això?

En una societat que reguli la prostitució estem socialitzant nens i nenes en valors clarament

diferenciats: als nens, en que ells com homes, poden comprar, pagar per usar el cos,l'atenció,

el temps... de les dones. I a les nenes, en què elles com dones, poden estar al servei dels

homes. Potser no elles personalment o directament, però sí les dones, moltes dones. Si es

regula la prostitució, educar en la igualtat a les nostres ciutats serà impossible.

Per això compartim i defensem clarament l'ambiciosa actitud del moviment abolicionista que

busca anar a l'arrel d'un problema que afecta als drets humans. Drets que com a essencials

són fora de discussió: els de tota persona a no ser abusada ni utilitzada sexualment, ni deforma

gratuïta ni a canvi de cap compensació econòmica. I per això el focus l'hem de dirigir a les

persones  que  demanden,  la  clientela,  els  prostituïdors.  Perquè  sense  demanda,  l'oferta

desapareix.
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Som immersos no sol en una lluita econòmica, sinó també en una lluita ideològica, de valors i

en una lluita per construir una altra subjectivitat i una altra consciència social. Si volem construir

realment una societat en igualtat hem de centrar les mesures en l'eradicació de la demanda, a

través de la denúncia, persecució i penalització del prostituïdor (client) i del proxeneta: Suècia

penalitza els homes que compren a dones o a nens amb finalitats de comerç sexual,  amb

penes de presó de fins i  tot 6 mesos o multa, perquè tipifica aquest delicte com «violència

remunerada».  En  cap  cas  no  es  dirigeix  contra  les  dones  prostituïdes,ni  pretén  la  seva

penalització  o sanció  perquè la  prostitució  és considerada com un aspecte de la  violència

masculina contra dones, nenes i nens.

Canviar el destí de les dones i homes que estan en la prostitució passa per plantejar un sistema

econòmic just i sostenible que incorpori en igualtat a ambdós sexes. Canviar el seu destí passa

per perseguir a les màfies i no afavorir la seva instal·lació al nostre país amb lleis permissives.

Canviar  el  seu  destí  passa  per  transformar  la  mentalitat  d'aquests  barons,no  només  amb

multes que els treguin les ganes sinó amb una educació que obligui als mitjans a canviar la

imatge de la dona com a objecte sexual i als homes a coresponsabilitzar-se emocionalment i

vitalment. Canviar el seu destí passa perquè els drets de les dones deixin de ser drets de

segona i passin a formar part de veritat dels drets humans.

Es diu que la prostitució sempre ha existit, diuen. També les guerres, la tortura, l'esclavitud

infantil, la mort de milers de persones per gana. Però això no és prova de legitimitat ni validesa.

Tenim el deure d'imaginar un món sense prostitució, el mateix que hem après a imaginar un

món sense esclavitud, sense apartheid, sense violència de gènere, sense infanticidi ni mutilació

d'òrgans genitals  femenins.  Només així  podrem mantenir  una coherència  entre  els  nostres

discursos  d'igualtat  en  la  societat  i  en  l'educació  i  les  pràctiques  reals  que  mantenim  i

fomentem.

Per això el nostre municipi s'ha d'implicar activament, avui més que mai, en aquesta lluita per la

igualtat d'homes i dones apostant per l'abolició de la prostitució començant aquest compromís

perquè unir-nos a la xarxa de ciutats lliures del tràfic de dones, nenes i nens destinats a la

prostitució

Per tot l’anterior, el Grup Municipal del PSC-CP proposa al Ple de l’Ajuntament de Caldes de

Montbui l’adopció dels seguents acords:
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PRIMER.- El nostre Ajuntament s'adhereix a la xarxa de ciutats lliures del tràfic de dones,nenes

i nens destinats a la prostitució. I així ho comunicarà a aquesta plataforma.

SEGON.- El nostre Ajuntament dissenyarà una campanya per sensibilitzar i  convèncer a la

població  que  la  prostitució  és  igual  a  violència  de  gènere  i  explotació  sexual  de  les

dones,visibilitzant  al  denominat  eufemísticament  “client”,  sempre  en  l'anonimat  i  justificat

socialment,  buscant  deslegitimar  socialment  i  públicament  als  prostituïdors,

protagonistes,actors responsables i còmplices actius en aquesta forma de violència de gènere.

TERCER.- El nostre Ajuntament exigirà al Govern Central i a la nostra Comunitat Autònoma

que s'apliqui realment la llei, perseguint el tràfic de dones i persones, i als proxenetes que estan

actuant impunement en els clubs i bordells de carretera que tot el món coneix.

QUART.-  En  col·laboració  amb  l'Administració  Central  i  Autonòmica  el  nostre  Ajuntament

centrarà  l'acció  en  l'eradicació  de  la  demanda,  a  través  de  la  denúncia,  persecució  i

penalització del prostituïdor (client) i del proxeneta, exigint al Govern Central que estableixi de

forma urgent una normativa que penalitzi, com en Suècia, els homes que compren adones amb

finalitats de comerç sexual, amb penes de presó de fins i tot 6 mesos i multa.

CINQUÈ.- El nostre Ajuntament, seguint l'exemple de la normativa sueca, en cap cas no dirigirà

la seva acció contra les dones prostituïdes, ni pretendrà la seva penalització o sanció, sinó que,

en  col·laboració  amb  l'Administració  Central  i  Autonòmica,  proveirà  de  fons  per  a  serveis

socials integrals que siguin dirigits qualsevol  prostituta que desitgi  deixar  aquesta ocupació

ajudant les dones que abandonin la prostitució.

SISÈ.-  El  nostre  Ajuntament  apostarà  també per  una intervenció  preventiva  de les causes

davant la repressora de les conseqüències, exigint al govern i a les administracions centrals i

autonòmiques eradicar la precarietat del mercat laboral i les condicions d'explotació que en ell

es viuen, que provoquen el que la prostitució sigui de vegades l'única alternativa per poder

pagar els deutes o mantenir la família.

SETÈ.- El nostre Ajuntament instarà al Govern Central i Autonòmic perquè estableixi normativa

que impedeixi que els mitjans de comunicació, tant impresos com audiovisuals, es lucrin amb

l'explotació sexual de les dones oferint serveis sexuals en anuncis o publicitat,que suposen una

forma de  col·laborar  amb la  prostitució  que  controlen  proxenetes  i  màfies  i  una  forma  de

col·laborar amb violència contra les dones.
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VUITÈ.- Donar trasllat de la present Moció al Govern Central, al Govern de Catalunya i als 

Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat, i del Parlament de Catalunya.»

8. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

Pren la paraula el senyor Pineda:

«Obrim torn de preguntes de menor a major, en aquest cas és al reves, senyora Romano, quan

vulgui.»

Pren la paraula la senyora Romano:

«Gràcies senyor Isidre, bé, parlant una mica de l’aparcament, que és el tema més actual del

poble, en l'anterior plenari, jo mateixa li vaig preguntar si en la nova licitació, en el nou plec de

clàusules s’havia modificat alguna cosa? El senyor Alcalde que avui no hi es, em va contestar

que no, que no s’havia modificat res, vist el plec de clàusules del 2016 i el 2017 sí que hem vist

que no és el  mateix,  i  hem vist  que vostès han retirat  el  sobre número 3,  amb tot  el  que

comporta retirar el sobre número 3. 

Jo preguntaria per què han retirat l’apartat de memòria descriptiva del procés d’execució? Per

què  han  retirat  els  punts  crítics  de  l’obra?  Per  què  han  retirat  les  propostes  de  gestió

ambiental?  Que  són  propostes  per  reduir  l’impacte  de  l’obra  sobre  l’entorn  i  mesures

correctores  sobre  l’impacte  negatiu  detectat,  propostes  per  la  recuperació  de  materials  i

l’aportació de materials procedents de processos de recuperació, propostes per la reducció del

consum energètic  per  l’estalvi  d’aigua  i  l’obra,  propostes de gestió  de residus  per  la  seva

inclusió en el pla corresponent. 

Només els hi volíem preguntar per què han retirat tot això? Quin és el motiu? I per què en el

passat Ple se’ns va dir que no es modificava el plec de clàusules? 

La veritat és que no ho acabem d’entendre perquè si paral·lelament el 2015 signem el pacte

d’alcaldes per la sostenibilitat i el medi ambient i després no complim els pactes que signem,

també sembla tot una mica estrany.

Aquesta seria la primera pregunta, la segona pregunta és que anteriorment hem parlat del pla

de  mobilitat  que  no  se’ns  ha  dit  realment  quin  ha  sigut  el  cost  que  ha  tingut  per  aquest

Ajuntament, ens podrien dir el 100% del cost si us plau? 

I per última voldria pregunta’ls-hi que s’ha obert dues vegades ja per exposició pública el lloc de

treball  de Caldes Habitatge i  ha quedat desert,  jo  els hi  pregunto,  ara el  tornem a fer,  em

sembla que s’ha publicat el 10 del 12 la convocatòria, hem modificat les bases? O seguirem

amb les bases de fa tres licitacions en darrera? Gràcies.»
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Pren la paraula el senyor Pineda:

«Gràcies, per Units per Caldes, senyor Martínez Boluda quan vulgui.»

Pren la paraula el senyor Martínez Boluda:

«Moltes gràcies, jo sols una pregunta que és relativa al desistiment per part de... bé, la veritat

és que anava a dir per part de l'Ajuntament, i m'he quedat callat, perquè ja no sé si és per part

de l'Ajuntament?, si és per part de Vias? O per part de qui és? Que al final hi ha hagut un

desistiment de fer l'obra del pàrquing. Em refereixo a l'anterior adjudicació.

En aquí el senyor Alcalde, si no m'equivoco? Bé, al menys així surt a la última acta que avui

hem aprovat,  i  el  mateix senyor Personat va explicar  que bàsicament era una qüestió que

aquests senyors  havien vingut  i  havien dir:  no,  “per  aquests  diners no es fan,  volem més

diners”. Mirant l'expedient evidentment això no apareix per enlloc, vull dir,  crec que, vull dir ,

evidentment crec que hi ha coses que són verbals i que per tant no apareixen en un expedient,

però ara bé, molt bé que estigui que les coses siguin verbals i no estiguin a l'expedient, però

realment els que estan incomplint són els senyors de Vias, perquè doncs no se'ls força a firmar

l'acta de replanteig, se'ls torna, a més a més se'ls torna, o al menys no se'ls presenta a firmar

l'acta  de  replanteig,  perquè  ells  actualment  el  que  estan  és  reclamant  una  possible

indemnització, a més a més se'ls hi ha tornat la fiança, i tot això perquè l'Ajuntament no fa una

acció que està obligada que és presentar-se a firmar l'acta de replanteig. Per tant encara ens

demanen més diners, diem que no, però al final sortim llepant, no els paguem d'un costat, però

els paguem d'un altre costat. 

Per tant, tot això, que és una qüestió serà verbal, al final no apareix per en lloc i la realitat és

que  tenim  una  reclamació  per  part  de  Vias,  crec  que  ara  estem  solament  en  un  procés

purament administratiu, no es una reclamació judicial, imagino que estem en fase purament

administrativa, però bé, que la tenim a sobre, i no està del tot falta de fonaments, gràcies.»

Pren la paraula el senyor Pineda:

«Gràcies, pel Partit dels Socialistes, senyora Millán»

Pren la paraula la senyora Millán:

«Avui estic «copan» el Ple, ho sento, nosaltres portem tres preguntes:

La primera i ens va bé que estiguin aquí els veïns que estan implicats a la PAH i veïnes, ja que

estem preguntant perquè l'Ajuntament no està multant als bancs amb un expedient sancionador

per grans tenidors, com estan fent en altres municipis com Terrassa i n'hi ha bastants que estan
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multant als bancs al final per tenir pisos buits, quan s'estan aconseguint moltes sentències en

positiu i de fet se'ls estan aplicant unes multes bastant importants als bancs com a tal.

Per un altre punt, l'últim Ple vam haver de parlar sobre qüestions del pàrquing, jo vaig fer una

pregunta en aquell moment a l'Alcalde, l'Alcalde no la va respondre com a tal, perquè la meva

pregunta era: què passaria en el cas que tinguéssim algun problema amb la licitació de les

obres, o per qualsevol motiu no es realitzessin les obres a temps i per tant poguéssim perdre la

subvenció de la qual depèn gairebé la meitat del finançament del pàrquing, la frase de l'Alcalde

va ser: nosaltres no anem a perdre aquesta subvenció. N'hem perdut alguna altra en un altre

moment, esperem que no sigui aquesta, però bé, hem donat un més i la pregunta és de nou si

l'Ajuntament s'ha plantejat què podria passar en aquest cas i si teniu un pla B, C, la lletra que

vulgueu sobre si es perdés aquesta subvenció que no sé si pujava a un milió i mig.

I ja que estem parlant de l'Alcalde i que no hi és, no perquè no hi sigui, sinó preguntar doncs el

fet que l'Alcalde va agafar el càrrec d'Eurodiputat al gener, estem a març, en tres mesos ja ha

perdut  el  primer Ple,  si  serà una tònica general  el  que l'Alcalde no vingui al  Ple?,   o serà

excepcional? No, o sigui, em fa molta gràcia que vosaltres li rigueu, però és l'Alcalde i amb tres

mesos ha perdut el primer Ple, és una pregunt, crec que tenim dret els membres de l'oposició a

preguntar si serà freqüent, o no?»

Pren la paraula el senyor Pineda:

«Moltes gràcies, pel PDCAT senyor Coral»

Pren la paraula el senyor Coral:

«Gràcies, un parell de qüestions, la primera és en relació amb les obres d'ampliació de les

voreres del carrer Lleida i d'altres carrers que ara citaré, veïns d'aquest carrer, del carrer Lleida

ens han fet arribar la preocupació, o en tot cas l'interrogant per conèixer quan començaran les

obres a aquest carrer? Sabem que el març del 2016 es va adjudicar el contracte per la redacció

del projecte, en concret per l'ampliació de les voreres al carrer Sant Fèlix, carrer Lleida, Doctor

Xalabarder  i  Rector  Alemany,  llavors  la  pregunta és clara  doncs,  en quin  punt  es troba el

projecte i sobretot pel que fa doncs a l'afectació dels veïns, quan podran començar les obres i

quin és el termini previst?

I  en  segon  lloc,  bé,  avui  veiem  el  Tot  Caldes  que  a  la  portada  parla  de  la  intervenció

arqueològica que començarà a la plaça de La Font del Lleó, aquest titular és periodístic, el que

passa és que si entrem a dins, realment la intervenció arqueològica, jo volia preguntar i després

doncs  en  torn  de  rèplica  ja  seguirem ampliant-ho,  quin  és  l'objectiu  d'aquesta  intervenció

arqueològica? I per què s'acota només en la zona de davant del Termes Victòria, de les Termes

Romanes i de Thermàlia? Per què només s'acota en aquesta zona? Gràcies.»
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Pren la paraula el senyor Pineda:

«Gràcies, per Som Caldes no hi hauria pregunta, per tant començaríem la primera tongada de

respostes,  per  les  qüestions  referents  a  l'aparcament  passaria  la  paraula  al  regidor  de

urbanisme Vicenç Personat, quan vulguis.»

Pren la paraula el senyor Personat:          

«Tot  això  del  sobre  3  que  era  més  subjectiu  que  altra  cosa,  i  tot  el  que  vostè  ha  anat

anomenant, ja està contemplat en el projecte, l'únic que es demanava amb aquest sobre, amb

aquesta pregunta era que es miressin bé el que tenien de fer i si tenien que portar alguna cosa

més. Evidentment no era, ja està contemplat en el projecte tot el que vostè ha demanat està

contemplat.»

Pren la paraula el senyor Pineda:

«Seguim, sobre el pla de mobilitat per les respostes que fan referència a les regidories que

lidera  en  Jaume Mauri,  endavant,  seria  la  qüestió  del  pla  de  mobilitat  i  també el  que  ha

preguntat el senyor Coral, ampliació de voreres, i les obres arqueològiques.»

Pren la paraula el senyor Mauri:

«Senyora Romano, el mateix correu que li passaré en el Francesc Coral explicant tot el detall

dels preus etc., li passaré també a vostè, i així ho tindrà al detall i per escrit.

Després, el tema de l'ampliació de les voreres del carrer Lleida, Doctor Xalabarder i  Rector

Alemany, això és una de les actuacions pendents que teníem perquè són carrers molt amples

amb molt de trànsit de gent i voreres molt estretes, i volem eixamplar les voreres per facilitar la

mobilitat. I perquè els creuaments entre un costat i l'altre siguin més segurs. Ara estem en el

procés de licitació de les empreses que han de fer les obres, i quan tinguem les ofertes, sabrem

moltes més coses de les quals m'ha preguntat ara. Per tant quan nosaltres tinguem clar els

terminis i els carrers per on executem, enviarem una missiva, una carta, una nota informativa a

tots els veïns, i lògicament em posaré a disposició de tothom que tingui dubtes. Allà en aquesta

carta lògicament el carrer no s'obrirà tot de cop, perquè per exemple el carrer Avel·lí Xalabarder

és llarguíssim, perquè va de la plaça Moreu,  Doctor  Xalabarder,  disculpeu,  va de la  plaça

Moreu fins al final del carrer, lògicament es farà per sectors, intentant no alterar la mobilitat ni la

circulació dels cotxes d'una forma greu, però els veïns que s'han posat en contacte amb vostè

mostrant-li els seus dubtes, interrogants o preocupacions, intentarem resoldre'ls al més aviat

que tinguem la informació.
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Després la intervenció arqueològica, la intervenció arqueològica és una actuació que aprova i

dirigeix la Comissió de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, ells van acotar la zona de

l'àmbit  de l'actuació  perquè és on segons informacions de georadars  i  qüestions  prèvies i

documentacions de plànols antics que s'han documentat i tenen sobre la taula, doncs és a on

més interès tenen a nivell arqueològic, no? Que és la part de la «natatio», que és la part que va

davant de les Termes Romanes fins a l'altre costat de la vorera i aquesta «natatio» també té la

sortida de les aigües que es va descobrir un tram, ja es va poder veure en el programa que va

fer l'Eudald Carbonell en el programa Sota Terra i allà hi ha tot un recorregut d'aigües que eren

les sortides de les piscines de les Termes que ja anaven cap a la Riera, connectades cap el

Torrent Salze que passa per allà al costat.

L'objectiu d'aquesta intervenció és la de catalogar, documentar i tenir informació fefaent que ara

no tenen, sobre el que hi ha sota terra. I lògicament és una qüestió que l'Ajuntament doncs el

que fem és pagar la intervenció i poca cosa més perquè està tot en mans d'experts arqueòlegs

i  de  Patrimoni  de  la  Generalitat,  que  són  els  que  han  aprovat  el  projecte  i  els  que  l'han

impulsat.»

Pren la paraula el senyor Pineda:

«Moltes gràcies senyor Mauri, referent a la pregunta sobre Vias, Vicenç Personat regidor de

urbanisme podria respondre també la pregunta d'Units per Caldes.»

Pren la paraula el senyor Personat:

«He respost  només a la senyora Romano i  no sabia,  no me'n recordava que també havia

preguntat urbanisme. La desestimació de Vias, ja ho vaig explicar l'altre dia i tornaré a repetir-

ho ara, perquè és verbal, evidentment que sí, l'escrit que presenten ells en qualsevol cas no

anomena el perquè, no anomenen el perquè, però va anar de la manera que et dic,  van venir,

es van presentar i ens van demanar una ampliació de diners, o sigui de que no s'havien mirat

bé l'expedient tot i tenir el número 3 que és aquest fèiem expressament perquè es miressin bé

l'expedient, no s'havien mirat bé l'expedient i que pels números que havien fet ells o havien

presentat l'oferta, no els sortia  i que per tant doncs es retiraven a no ser que nosaltres els hi

donéssim més diners, no? Evidentment no són formes d'actuar,  creiem que no són formes

d'actuar i per tant, no sé el que ens costarà encara la nova licitació, perquè obrirem els sobres

la setmana que ve,  però evidentment nosaltres no entrarem en aquest joc de que vinguin,

s'assentin i ens demanin més diners havent fet una oferta, no? Perquè per altres coses deixes

amb inseguretat els altres licitadors que potser haguessin guanyat si la oferta hagues sigut

diferent, perquè no és tan sols el preu que es valora, sinó que es valoren altres coses també.
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Quan a que reclama la indemnització per la falta de replanteig és cert, el replanteig no estava

signat, jo ara no sé exactament si era el que faltava el pla de seguretat i salut? Però faltava un

document  o  altre  per  no  signar  això,  i  havíem  quedat  d'acord  amb  signar-ho  abans  de

començar l'obra. Evidentment no s'ha signat, ells reclamen aquesta indemnització i nosaltres

reclamarem l'altre i ja veurem com acabarà, si hem de pagar o no hem de pagar? O hem de

cobrar o no hem de cobrar? 

Quan a la subvenció senyora Carla, evidentment al menys en principi estem treballant per no

perdre-la, dic si la perdrem o no la perdrem? No tinc una boleta màgica que m'ho digui, però els

terminis, estem dintre els terminis previstos per poder defensar aquesta subvenció, de totes

formes el nostre regidor dels diners, el senyor Josep Ramon ja té feta una guardiola i  una

previsió per si de cas passa alguna cosa d'aquestes, no distorsioni l'economia de l'Ajuntament.

De totes formes ja dic, són quinze mesos d'obra i aquesta setmana obrirem ja la licitació del

preu, es podrà adjudicar amb un Ple extraordinari segurament, i les obres podrem començar-

les com a molt a final del mes que ve, en quinze mesos té que estar acabada, si tot és correcte

i no tenim un altre desplante, i ja et dic tenim la previsió feta pel cas que passi alguna cosa.»

Pren la paraula el senyor Pineda:

«Moltes gràcies, en referència a les preguntes d'habitatge, malauradament avui no hi és la

regidora Pilar Aznar per la qüestió que els hi he comentat al principi del Ple. Els convido a

participar de les comissions d'habitatge perquè em consta que no han pogut assistir-hi, a més a

més també em consta que les properes comissions aquest aspecte es comentarà i es debatrà,

de fet la convido a aportar el seu granet de sorra i la seva opinió a les diferents comissions

d'habitatge que es facin en el futur.

Quan a la presencia de l'Alcalde en el  Ple municipal,  permeti'm que li  digui que és un pel

oportunista la seva afirmació, evidentment pot dir el que cregui pertinent, faltaria més, hi ha

hagut diferents regidors i regidores que tampoc han pogut assistir en altres Plens municipals i

no per això els linxem com vostè ha fet fa un moment, però bé, en tot cas ho deixaria aquí

mateix, en tot cas el senyor Alcalde d'aquesta Vila en aquest moment està lluitant també per un

altre punt important que nosaltres creiem que és imprescindible.

Sobre més preguntes, no sé si havien més qüestions? Però en tot cas, sinó obriríem una nova

ronda d'intervencions,  començaríem senyora Romano,  començaríem per  la  senyora  Millán,

endavant.»

Pren la paraula la senyora Millán:

«Simplement apuntar que si considera un linxament fer una observació més que lògica, com

que ara mateix no hi es l'alcalde, que considero que no és que sigui oportunista, o sigui, és una
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realitat, i dos, tampoc considero que sigui oportunista perquè és un fet que hem intentat posar a

sobre la taula en diferents Plens, cada cop que l'Alcalde ha rebut un altre càrrec, tampoc no

considero que sigui oportunista quan és una qüestió que hem criticat des del primer moment.

A les hores, primer, dir que és una crítica que ja hem fet varies vegades i segon, entenc que en

cap cas quan un regidor ha perdut un Ple no ha sigut per una duplicitat de càrrecs, ha sigut per

motius personals o per motius de salut.»

Pren la paraula el senyor Pineda:

«Bé, hi ha més intervencions? Pel Partit Demòcrata Catalunya senyor Coral.»

Pren la paraula el senyor Coral:

«Gràcies, en relació amb la plaça del Lleó, a les obres i a la intervenció arqueològica, jo em

pensava que era per iniciativa de l'Ajuntament aquesta intervenció, ara ja se m'ha aclarit que

no, de fet diria que pitjor, no? Perquè des del nostre punt de vista i així ho vam expressar en el

procés participatiu, els nostre grup creu que s'hauria de fer una intervenció arqueològica per

esbrinar realment quins són els vestigis Romans que tenim a la nostra plaça i creiem que això

no s'està fent, ni s'ha fet, ni hi ha la previsió de fer-se perquè la idea és pràcticament tapar tota

la plaça i per tant crec que és un error en aquest sentit, el que volem és convidar a l'equip de

govern a reflexionar sobre això. Tots els pobles que tenen patrimoni arquitectònic, el posen en

valor, i nosaltres el tenim, l'únic que hem de fer és aixecar i veure què és el que hi veiem, què

és el que hi trobem. El que no voldríem és que aquesta intervenció que ocupa, intervenció

arqueològica  que  ocupa  les  portades  d'aquests  dies,  serveixi  per  dir  que  ja  l'hem  fet  la

intervenció  arqueològica  i  ja  l'hem  fet,  no?  Quan  només  s'està  diguem  acotant  aquesta

intervenció arqueològica a una zona molt en concret i s'està deixant diguem la plaça en sí, que

és on allà sota molt probablement i em consta que anys anteriors alguns, no sé si dir-ne estudis

o informes o apunts, s'han fet que si podrien trobar vestigis Romans molt importants i d'alt valor.

Per tant, no voldríem que s'excusés d'aquesta manera amb aquesta intervenció arqueològica

que es fa ara, i els proposem que es replantegin el fet de poder esbrinar què és el que hi tenim,

que no ho tapem, i que el fet de dir: doncs no, es que hem de començar les obres el mes de

setembre o octubre i acabar-les no sé quan, que això no sigui un impediment i un obstacle per

renunciar a part de la nostre història que està sota terra, gràcies.»

Pren la paraula el senyor Pineda:

«Moltes gràcies, completament d'acord en que el patrimoni Calderí, que és molt i molt d'ell molt

visible, doncs s'ha d'enaltir i s'ha de posar en valor, en aquest sentit doncs és veritat que totes

les obres generen unes molèsties, però que intentarem és normalitzar la situació al màxim i

37



aprofitar la avinentesa que estarem en aquest procés d'excavació arqueològica, per donar el

màxim de visibilitat al patrimoni que hi ha en el subsol Calderí.

D'aquesta manera des del museu Thermàlia es tirarà endavant una iniciativa que serà, que

estem parlant  encara  de com titularem previsiblement  com a diari  de l'arqueòleg per  anar

explicant aquells avenços que es vagin fent durant l'excavació arqueològica, intentarem donar-li

el màxim de visibilitat precisament per poder enaltir aquest patrimoni Calderí.

Sobre aquesta qüestió el regidor Jaume Mauri voldria exposar una qüestió més.»

Pren la paraula el senyor Mauri:

«Regidor Francesc, en cap moment pensi que nosaltres podem posar o preses o alentir o dir

quin àmbit, sobre una qüestió que no hi tenim cap mena de competència perquè està en mans

de la Comissió de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya i ells amb el seu criteri tècnic i amb

la seva documentació, i amb un georadar que es va passar veien el subsol i amb especialistes

que ho han vist i han fet l'anàlisi i això, ells han cregut que s'ha de fer això. Si ells haguessin

cregut una altra cosa, s'hagués fet aquella altra cosa, nosaltres lògicament, la opinió que vostè

té sobre, o dubte que pot haver sembrat que fem una petita cosa per anar per feina per les

obres, nosaltres no hem decidit res amb això, l'equip de govern l'únic que ha dit a sigut dir “ei

hem de  fer  aquestes  obres”  Patrimoni  ha  dit:  “abans  de  fer  aquestes  obres,  hem de  fer

arqueologia i la farem nosaltres” i ells han decidit on, com i quan, bé quan no perquè ho fa

l'empresa que ho ha de fer, però a on i com i no hi ha cap altre motivació d'haver fet l'àmbit i de

com es farà l'arqueologia, que no sigui estrictament tècnica, de la Comissió d'Arqueologia de

Patrimoni, només hi ha aquesta argumentació.»

Pren la paraula el senyor Pineda:

«Per seguir i abans de fer si cal una última roda d'intervencions, i en resposta al que ha dit la

regidora del Partit Socialista, jo el que li demanaria, bé vostè ja ha fet, ja ha expressat la seva

crítica constructiva, jo també n'hi faig una, i és que el Partit dels Socialistes vingui a la majoria

de comissions, reunions de treball que es fan a l'Ajuntament de Caldes, perquè escassament

els veiem, també espero que aquesta crítica constructiva en facin una reflexió.

Si hi ha una última roda d'intervencions, si us plau.»

Pren la paraula el senyor Ortega:

«Bona nit a tots, aquesta conversa la vam tenir el senyor Personat i jo fa dos Plens, i vaig dir

que esperava que fos la última vegada que a mi em retreu algú que no vagi a una comissió

quan estic treballant. I vostè hi torna avui, quin motiu té per dir que jo o la Carla no vaig a una

comissió quan estem treballant? I aquí ha sortit en un Ple, ho troba lògic?»
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Pren la paraula el senyor Pineda:

«Senyor Ortega en cap moment m'he referit a vostè directament, m'he referit a que el grup del

Partit dels Socialistes escassament ve a les reunions de treball, a qualsevol reunió de treball, a

qualsevol hora, en qualsevol proposta. Encantat de que ens facin arribar les seves propostes

sigui telemàtiques o no, en tot cas crec que l'opinió de cada grup polític ha quedat evident i crec

que és pertinent deixar-ho aquí en aquesta qüestió, cadascú a pogut ja aportar la seva opinió.

Si que hi havia una proposta més d'intervenció del regidor Coral, endavant.»

Pren la paraula el senyor Coral:

«Repeteixo, bé, repeteixo i no repeteixo, quan se'ns diu que, ara m'entendreu, quan se'ns diu

que la iniciativa és externa per excavar i veure què és el que trobem, doncs amb respecte, però

ho trobo encara més trist, és a dir, que ens hagin de venir de fora a dir-nos que, no em dirà que

si l'Ajuntament de Caldes el que vol el seu govern és comprovar i fer un estudi i analitzar el seu

subsol, no el podrà fer, farà les gestions pertinents per fer-ho, per tant entenc que hi hauria

d'haver  la  iniciativa  pròpia  del  govern  municipal,  en  aquest  sentit,  fer  la  intervenció

arqueològica.

Això d'una banda, i en segon, si no he sentit malament, s'ha dit que s'ha fet un anàlisi de tot el

subsol de la plaça, doncs jo preguntaria si aquest anàlisi el podríem veure de tota la plaça la

resta de grups? I si el podríem veure i consultar? Gràcies.»

Pren la paraula el senyor Pineda: 

«Senyor Mauri, endavant»

Pren la paraula el senyor Mauri:

«Gràcies, bé, o és així de trist o és així de regulat, a Caldes i a qualsevol altre poble, vull dir, jo

es que, i  per altra banda qualsevol iniciativa política ha d'anar sempre fonamentada per un

informe o unes directrius tècniques, nosaltres no podem improvisar i tècnicament se'ns ha dit

aquí i així, i això és el que estem fent. 

I  evidentment que pot consultar,  el que passa que pel georadar s'ha de tenir ull  tècnic per

poder-lo llegir, hi ha d'haver l'especialista del georadar per poder-lo llegir, perquè el georadar fa

talls transversals, fa imatges transversals, per exemple, si hi ha un mur que fa pendent, veurà

en tot moment taquetes inconnexes, d'acord? Però el que les sap llegir dirà aquí hi ha un mur,

aquestes taquetes inconnexes si les ajuntem hi ha un mur, vull dir, tu i jo podem veure-ho i et

puc explicar el que m'han explicat, però evidentment el georadar a disposició, i si un dia hem de

fer una informativa per explicar el georadar, jo la organitzo, cap problema.»
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Pren la paraula el senyor Pineda:

«Perfecta,  veien  que  el  patrimoni  Calderí  interessa  doncs  a  la  propera  sessió  informativa

encantats d'explicar la informació,  doncs encantats d'explicar quin és el patrimoni que hi ha al

subsol de la plaça.

Si no hi ha més intervencions? Tancaríem aquí el Ple ordinari.»  

  

L’alcalde actal. aixeca la sessió a les 21 hores i 6 minuts, de la qual cosa, com  a secretària 

gral., estenc aquesta acta.

La secretària gral.  Vist i plau

L’alcalde actal.

Maria Remei Sala Leal         Isidre Pineda Moncusí
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