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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 

Identificació de la sessió 
 
Núm.:   7/2011 
Caràcter Extraordinari 
Data:  30 de juny de 2011 
Horari: 20’06 hores  
Lloc: Sala de Plens 
 

Assistents 
 
Jordi Solé i Ferrando, alcalde 
Josep Gaspar i Blancafort, regidor 
Vicenç Personat Pallarès, regidor 
Montserrat Grau i Giner, regidora 
Roser Guiteras López, regidora 
Jaume Mauri Sala, regidor 
Isidre Pineda Moncusí, regidor 
Josep Ramon Marañés Vidal, regidor 
Sara Marcé Adrián, regidora 
Maria Pilar Aznar López, regidora 
 
Òscar Serra i Chinchilla, regidor 
Josep Miguel Galvan Mascarell, regidor 
M. Àngels Garcia Pou, regidora 
 
Montserrat Coll Mañosa, regidora 
Xavier Ortega Guillén, regidor 
 
Montserrat Romano Bosch, regidora 
 
Pau Olóndriz De Moragas, regidor 
 

Secretari 
Eduard Lluzar López de Briñas, secretari gral. 
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Ordre del dia 
 
1. Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària anterior de 
data 11 de juny de 2011 (Ple de constitució de l’Ajuntament). 
 
2. Crear i tenir per constituïts els grups municipals i designar llurs 
portaveus. 
 
3. Crear la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Caldes de Montbui. 
 
4. Crear la Comissió Informativa de les matèries de competència de ple. 
 
5. Crear la Comissió Especial de Comptes. 
 
6. Crear les Comissions Informativa del ple en funcions de Junta General 
de les societats municipals (GMSSA i CALDES HABITATGE, SL). 
 
7. Nomenar els representants de l’Ajuntament a les Associacions i les 
Agrupacions d’interès públic del terme municipal.  

 
8. Nomenar els representants de l’Ajuntament als òrgans col·legiats de les 
entitats supramunicipals. 
 
9.  Nomenar els representants municipals al Consell Escolar Municipal i 
als Consells Escolars dels centres docents de Caldes de Montbui. 

 
10. Nomenar els representants municipals al Consell Sectorial de Cultura 
de Caldes de Montbui. 
 
11. Nomenar els representants municipals al Comitè d’avaluació i 
seguiment del projecte i de les actuacions pertinents objecte de 
subvenció en relació amb la Llei de Barris. 

 
12. Delegar les competències i les atribucions que corresponen al ple a 
favor de la Junta de Govern Local i a favor de l’Alcaldia. 

 
13. Establir la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple de 
l’Ajuntament. 
 
14. Fixar la periodicitat de les sessions ordinàries de la Junta de Govern 
Local.  
 
15. Constituir la Junta General de la societat CALDES HABITATGE, SL. 
 
16. Nomenar els membres integrants del Consell d’administració de la 
societat CALDES HABITATGE, SL. 
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17. Constituir la Junta General de la societat GESTIÓ MUNICIPAL DE 
SERVEIS, SA. 
 
18. Nomenar els membres integrants del Consell d’administració de la 
societat GESTIÓ MUNICIPAL DE SERVEIS, SA. 

 
19. Nomenar els representants de l’Ajuntament de Caldes de Montbui a la 
Fundació Privada “Residència Santa Susanna” i, conseqüentment, a la 
Fundació Privada  “Llegat Santa Susanna”, per al quadrienni 2011-2015. 
 
20. Donar compte del Decret d’Alcaldia número 660/2011, dictat en data 14 
de juny de 2011, d’organització del cartipàs municipal 2011-2015. 

 
21. Establir l’assignació econòmica a favor dels diferents grups polítics 
municipals i establir el règim de retribucions i d’indemnitzacions a favor 
dels regidors i de les regidores de la Corporació.  
 
22. Establir el règim de dedicació i les retribucions corresponents a favor 
dels membres polítics de la Corporació que exerciran el seu càrrec en 
règim de dedicació exclusiva o parcial. 
 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1. APROVAR L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
EXTRAORDINÀRIA ANTERIOR DE DATA 11 DE JUNY DE 2011. 
 
“L’alcalde obre la sessió i el Ple, per assentiment dels presents [17 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); de CIU (3); del 
PSC (2); d’ICV-EUiA (1); i del PPC (1)], aprova l’esborrany de l’acta de la 
sessió anterior del dia 11 de juny de 2011.” 
 
 
2. CREAR I TENIR PER CONSTITUÏTS ELS GRUPS MUNICIPALS I 
DESIGNAR LLURS PORTAVEUS. 
 
Primerament s’explica la proposta d’Alcaldia que consta a l’expedient amb les 
aportacions dels diversos grups municipals. 
 
No hi ha intervencions. 
 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents [17 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); de CIU (3); del 
PSC (2); del PPC (1); i d’ICV-EUiA (1)], 
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           ACORDA: 

Identificació de l’expedient  
 
Expedient número SGGE201100056 de Serveis Generals, d’organització del 
cartipàs municipal 2011-2015. 
 

DICTAMEN: 

Antecedents 
 
Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 
424/2011, de 28 de març, i constituït el passat 11 de juny el nou Ajuntament i 
atès que els diferents regidors i regidores electes han comunicat la seva 
adscripció als diferents grups, els quals es corresponen amb les diferents 
candidatures que van obtenir representació arran de les eleccions locals del 11 
de juny de 2011, es fa necessari procedir, per al millor funcionament dels 
òrgans de govern de la Corporació, a la creació i a la constitució de grups 
municipals. 
 
Fonaments de dret 
 

-  D’acord amb el que disposa l’article 50 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. 

- Article 50 i concordants 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.  

- Articles 23 i següents del Reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, 
de 28 de novembre. 

- Article 26 i següents del Reglament orgànic municipal. 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Crear i Tenir per constituïts, per al millor funcionament dels òrgans de 
govern de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, els Grups Municipals que es 
diran, i designar llurs Portaveus: 

1) Grup municipal de: Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), resta 
format pels regidors i regidores següents: 
 

- Jordi Solé i Ferrando 
- Josep Gaspar i Blancafort 
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- Vicenç Personat i Pallarès 
- Montserrat Grau i Giner 
- Roser Guiteras López 
- Jaume Mauri Sala 
- Isidre Pineda Moncusí 
- Josep Ramon Marañés Vidal 
- Sara Marcé Adrián 
- M. Pilar Aznar López 

 
Serà portaveu d’aquest grup el senyor: Josep Gaspar i Blancafort 

2) Grup municipal de: Convergència i Unió (CiU), resta format pels regidors i 
regidores següents: 
 

- Òscar Serra i Chinchilla 
- Josep Miquel Galvan Mascarell 
- M. Àngels Garcia Pou 

 
Serà portaveu d’aquest grup el senyor: Òscar Serra i Chinchilla 

3) Grup municipal de: Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), resta format 
pels regidors i regidores següents: 
 

- Montserrat Coll Mañosa 
- Xavier Ortega Guillén 

 
Serà portaveu d’aquest grup la senyora: Montserrat Coll Mañosa 

4) Grup municipal de: Partit Popular de Catalunya a Caldes de Montbui 
(PPC), resta format pels regidors i regidores següents: 
 

- Montserrat Romano Bosch 
 
Serà portaveu d’aquest grup la senyora: Montserrat Romano Bosch 

5) Grup municipal de: Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i 
Alternativa (ICV-EUiA), resta format pels regidors i regidores següents: 
 

- Pau Olóndriz de Moragas 
 
Serà portaveu d’aquest grup el senyor: Pau Olóndriz de Moragas. 
 
Segon. Comunicar l’acord a les persones interessades. 
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3. CREAR LA JUNTA DE PORTAVEUS DE L’AJUNTAMENT DE CALDES 
DE MONTBUI. 
 
Primerament s’explica la proposta d’Alcaldia que consta a l’expedient amb les 
aportacions dels diversos grups municipals. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Sobre aquest punt hem de dir que ha hagut una esmena del grup de 
Convergència i Unió. 
 
El text original de la proposta deia: “La Junta de Portaveus es reunirà a 
proposta de l’Alcalde o a petició de la meitat dels seus membres i que a la 
vegada representin a la majoria del nombre total de regidors/es municipals. Es 
convocarà un mínim d’una Junta de Portaveus cada semestre.” 
 
La esmena anava en el sentit d’eliminar la part de la frase que diu:” i que a la 
vegada representin a la majoria del nombre total de regidors/es municipals.” 
 
S’accepta aquesta esmena i, per tant, la proposta que avui es votarà ha de dir: 
“la Junta de Portaveus es reunirà a proposta de l’alcalde o a petició de la meitat 
dels seus membres.” 
 
També vull fer constar que el redactat originari que proposàvem avui al plenari 
era una mica més laxa que el que s’havia aprovat feia quatre anys ja que en 
aquella ocasió es necessitava que la meitat dels membres que podien proposar 
la Junta de Portaveus havien de representar tres quartes parts del plenari 
municipal i nosaltres aquí proposàvem la majoria; Tot i això acceptem 
l’esmena.” 
 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents [17 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); de CIU (3); del 
PSC (2); del PPC (1); i d’ICV-EUiA (1)], 
 

            ACORDA: 
 
Identificació de l’expedient  
 
Expedient número SGGE201100056 de Serveis Generals, d’organització del 
cartipàs municipal 2011-2015. 
 

DICTAMEN: 

Antecedents 
 
Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 
424/2011, de 28 de març i constituït el passat 11 de juny el nou Ajuntament i 
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atès que els diferents regidors i regidores electes han comunicat la seva 
adscripció als diferents grups, els quals es corresponen amb les diferents 
candidatures que van obtenir representació arran de les eleccions locals del 11 
de juny de 2011, es fa necessari procedir, per al millor funcionament dels 
òrgans de govern de la Corporació, a la creació i a la constitució de grups 
municipals. 
 
La Junta de Portaveus és una forma de reunió dels representants assignats 
pels diferents grups polítics de caràcter deliberant i no resolutori, integrat per 
l’Alcalde i els portaveus, titulars o suplents, de cadascun dels grups municipals. 
 
 
Fonaments de dret 
 

-  D’acord amb el que disposa l’article 50 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. 

- Article 49 i concordants 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  

- Articles 25 i següents del Reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, 
de 28 de novembre. 

- Article 30 i 31 del Reglament orgànic municipal. 
 
Els article 30 i 31 del ROM en relació amb la composició i les atribucions de la 
Junta de Portaveus disposa que estarà format per l’Alcalde i pels portaveus 
dels grups polítics municipals.  
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Crear la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Caldes de Montbui com 
a òrgan complementari de l’organització municipal. 
 
Segon. La Junta de Portaveus serà presidia per l’Alcalde o regidor/a en qui 
delegui i la integrarà el portaveu de cada grup polític municipal: 
 

- Pel Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya:  
Senyor Josep Gaspar i Blancafort. 
 

- Pel Grup municipal de Convergència i Unió:  
Senyor Òscar Serra i Chinchilla. 

 
- Pel Grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya:  

Senyora Montserrat Coll Mañosa. 
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- Pel Grup municipal del Partit Popular de Catalunya:  

Senyora Montserrat Romano Bosch. 
 

- Pel Grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i 
Alternativa:  
Senyor Pau Olóndriz de Moragas. 

 
Tercer. La Junta de Portaveus es reunirà a proposta de l’alcalde o a petició de 
la meitat dels seus membres. Es convocarà un mínim d’una Junta de Portaveus 
cada semestre. 
 
Quart. Amb caràcter excepcional podran assistir a les sessions de la Junta de 
Portaveus, els membres i el personal de la Corporació que l’alcalde consideri 
convenient, a l’efecte d’informar sobre assumptes concrets. 
 
Cinquè. Comunicar aquest acord als portaveus dels diferents grups municipals. 
 
 
4. CREAR LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE LES MATÈRIES DE 
COMPETÈNCIA DE PLE. 
 
Primerament s’explica la proposta d’Alcaldia que consta a l’expedient amb les 
aportacions dels diversos grups municipals. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Sobre aquest punt també s’ha presentat una esmena del grup de CIU. 
 
La proposta era que aquest grup tingués dos representants a la Comissió 
Informativa i l’esmena demana que siguin tres els representants, per tant tots 
els seus membres.  
Aquesta proposta no l’acceptem perquè entenem que ha d’existir un principi de 
proporcionalitat. Evidentment la proporcionalitat perfecte no hi és, però si el 
grup de Convergència i Unió té tots els seus membres, doncs, el grup 
d’Esquerra Republicana de Catalunya també hauria de tenir tots els seus 
membre -que en aquest cas són deu a la Comissió Informativa- i aquest no és 
l’esperit de la Comissió Informativa.  
La Comissió Informativa ha d’estar representada de manera equitativa en 
funció dels resultat electorals per a tots els grup municipals. 
 
Entenem que la proposta que es porta a votació en aquest plenari és raonable i 
la votarem amb el seu text originari.” 
 
Pren la paraula el senyor Serra: 
“Només puntualitzar que evidentment entenem que correspon la proposta al 
principi de proporcionalitat tal i com nosaltres havíem fet manifest.  
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La intenció era equiparar precisament aquest principi de proporcionalitat a la 
resta de grups de l’oposició. Entenem que l’equip de govern com a 
responsabilitat de govern està més que assabentat de totes les Comissions que 
es preparin i, per tant, no caldria que tots deu membres formessin part de la 
Comissió.  
En aquest cas nosaltres no ens hi posaríem si aquesta fos la proposta. De tota 
manera acceptem l’argument i el donem per vàlid. El que sí que agrairem és 
que els dos titular siguin els que proposa Convergència i Unió no en tot cas els 
que s’ha assignat.  
Demanaria si és possible canviar els dos titulars en les persones dels senyors 
Oscar Serra i Chichilla i el senyor  Josep Maria Galvan i Mascarell i la persona 
suplent fos sempre l’Àngels Garcia i Pou. D’aquesta manera entenem que 
qualsevol dels tres podria participar en la Comissió si així fos necessari, 
entenen i donat per fet que sempre hi haurà bona voluntat per part de la resta 
de grups. Gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“D’acord. Votarem la proposta amb la  modificació d’aquests noms.” 
 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents [17 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); de CIU (3); del 
PSC (2); del PPC (1); i d’ICV-EUiA (1)], 
 

            ACORDA: 
 
Identificació de l’expedient  
 
Expedient número SGGE201100056 de Serveis Generals, d’organització del 
cartipàs municipal 2011-2015. 
 

DICTAMEN: 

Antecedents 
 
Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 
424/2011, de 28 de març i constituït el passat 11 de juny el nou Ajuntament, es 
fa necessari procedir, d’acord amb la legislació vigent i amb el Reglament 
orgànic municipal, a la creació i composició de les Comissions Informatives 
de caràcter permanent d’aquest Ajuntament, amb l’objecte de dotar-lo d’òrgans 
complementaris de caràcter assessor, per fer efectiu el dret que l’article 20 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, atorga a 
tots els grups municipals integrants de la Corporació. 
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Fonaments de dret 
 

- L’article 20 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local. 

- Article 48.2.a) i 60.3. 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  

- Articles 123 i següents del Reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, 
de 28 de novembre. 

- Article 15 i següents del Reglament orgànic municipal. 
 
Correspon al Ple de cada Corporació determinar el nombre i la denominació 
d’aquestes Comissions d’estudi, d’informe o de consulta, tant quan neixin amb 
vocació de permanència per obeir a l’estructura de l’àmbit competencial de 
l’Ajuntament, com quan neixin amb caràcter temporal amb l’objecte de tractar 
temes específics. 
 
De conformitat amb el precepte esmentat, aquestes Comissions estaran 
integrades pels membres que designin els diferents Grups Polítics que formen 
part de la Corporació, en proporció a la seva representativitat en aquest 
Ajuntament. 
 
D’acord amb la legislació autonòmica abans esmentada, en concordança amb 
el Reglament orgànic municipal i amb els articles 123 i següents del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i especialment 
amb el seu article 125, es pot designar, de la mateixa manera, un suplent per a 
cada titular de les comissions. 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Crear la Comissió Informativa de caràcter permanent següent: 
 
Comissió Informativa de les matèries de competència de Ple 
 
Segon. Assignar a la COMISSIÓ INFORMATIVA DE LES MATÈRIES DE 
COMPETÈNCIA DE PLE tots els temes corresponents a totes les regidories 
d’aquest Ajuntament. Aquesta comissió  estarà constituïda pels membres 
següents: 
 
• President: L’alcalde o persona en qui delegui. 
 
• Vocals:        
    * Representants d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal: 
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 - Titular/suplent: Jordi Solé i Ferrando/Jaume Mauri Sala             
 - Titular/suplent: Josep Gaspar Blancafort /Isidre Pineda Moncusí           
 - Titular/suplent: Vicenç Personat Pallarès/Roser Guiteras López     
      - Titular/suplent: Montserrat Grau Giner/Sara Marcé Adrián     
 
    * Representants de Convergència i Unió: 
 

- Titular/suplent: Òscar Serra i Chinchilla/ M. Àngels Garcia Pou 
- Titular/suplent: Josep Miquel Galvan Mascarell/ M. Àngels Garcia Pou 

      
    * Representants del Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrés Municipal:                          
 
 - Titular: Montserrat Coll Mañosa 

- Titular: Xavier Ortega Guillén 
 

    * Representant del Partit Popular de Catalunya a Caldes de Montbui: 
 
 - Titular: Montserrat Romano Bosch 
 
    * Representant d‘Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-
Entesa pel Progrés Municipal:  
 
 - Titular: Pau Olondriz De Moragas 
 
 
• Secretari: El/la Secretari/a general de l’Ajuntament o funcionari en qui 

delegui. 
 
Tercer. Les funcions d’aquesta comissió informativa de caràcter permanent 
serà l’estudi i dictamen previ dels assumptes que es sotmetin a la decisió del 
Ple. 
 
Quart. La Comissió celebrarà reunions, prèvies a les sessions plenàries de 
l’Ajuntament, de forma ordinària el dijous de la setmana anterior a la de la 
celebració de la sessió ordinària del ple, sempre que no fos festiu, ja que 
llavors es celebrarien el dimarts o el dimecres anterior, a l’elecció de la 
presidència de la comissió. També es podran celebrar sessions extraordinàries, 
quan es prevegi la celebració d'un ple extraordinari - no urgent - i en aquest 
cas el celebraran amb cinc dies hàbils abans de l'assenyalat per a la celebració 
del ple extraordinari. 
 
Cinquè. Comunicar aquest acord als diferents Grups polítics municipals. 
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5. CREAR LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES. 
 
Primerament s’explica la proposta d’Alcaldia que consta a l’expedient amb les 
aportacions dels diversos grups municipals. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Haurem de canviar també els representants del grup de Convergència i Unió 
que seran els mateixos d’abans, entenc, i, per tant, portarem a votació la 
proposta amb aquest canvi.” 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents [17 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); de CIU (3); del 
PSC (2); del PPC (1); i d’ICV-EUiA (1)], 
 

            ACORDA: 
 
Identificació de l’expedient  
 
Expedient número SGGE201100056 de Serveis Generals, d’organització del 
cartipàs municipal 2011-2015. 

 
DICTAMEN: 

Antecedents 
 
Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 
424/2011, de 28 de març i constituït el passat 11 de juny el nou Ajuntament, es 
fa necessari procedir, d’acord amb la legislació vigent i amb el Reglament 
orgànic municipal, a la creació i composició de les Comissions Informatives de 
caràcter permanent d’aquest Ajuntament, amb l’objecte de dotar-lo d’òrgans 
complementaris de caràcter assessor, per fer efectiu el dret que l’article 20 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, atorga a 
tots els grups municipals integrants de la Corporació. 
 
La Comissió Especial de Comptes és un òrgan col·legiat de necessària 
creació a tots els municipis.  
 
Fonaments de dret 
 

- L’article 20.1.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local. 

- Article 48.1.c) i 58 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  

- Articles 127 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre. 

- Article 13 del Reglament orgànic municipal. 
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D’acord amb els articles 48.1 c) i 58 del Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en 
concordança amb l’article 13 del Reglament orgànic municipal i amb l’article 
127 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, la 
comissió especial de comptes existeix necessàriament a tots els ajuntaments. 
 
És objecte d’aquesta comissió especial de comptes l’examen, l’estudi i l’informe 
dels comptes anuals de la corporació, per la qual cosa és necessària la seva 
creació i constitució. 
 
Aquesta Comissió estarà integrada pels membres de tots els grups polítics 
integrants de la corporació, en proporció a la seva representativitat en aquest 
Ajuntament o igual per a cada grup. En aquest últim cas s’aplica el sistema de 
vot ponderat. 
 
Les competències de la comissió especial de comptes s’entenen sens perjudici 
de les que corresponen al Tribunal de Cuentas i a la Sindicatura de Comptes, 
d’acord amb llur legislació específica. 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Crear la Comissió Especial de Comptes, la qual estarà constituïda 
pels membres següents: 
 
• President: L’alcalde o persona en qui delegui. 
 
• Vocals:        
    * Representants d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal: 

 
 - Titular/suplent: Jordi Solé i Ferrando/Jaume Mauri Sala             
 - Titular/suplent: Josep Gaspar Blancafort /Isidre Pineda Moncusí           
 - Titular/suplent: Vicenç Personat Pallarès/Roser Guiteras López     
      - Titular/suplent: Montserrat Grau Giner/Sara Marcé Adrián     
 
    * Representants de Convergència i Unió: 
 

- Titular/suplent: Òscar Serra i Chinchilla/ M. Àngels Garcia Pou 
- Titular/suplent: Josep Miquel Galvan Mascarell/ M. Àngels Garcia Pou 

 
    * Representants del Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrés Municipal:                          
 
 - Titular: Montserrat Coll Mañosa 

- Titular: Xavier Ortega Guillén 
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    * Representant del Partit Popular de Catalunya a Caldes de Montbui: 
 
 - Titular: Montserrat Romano Bosch 
 
    * Representant d‘Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-
Entesa pel Progrés Municipal:  
 
 - Titular: Pau Olondriz De Moragas 
 
 
• Secretari: El/la Secretari/a general de l’Ajuntament o funcionari en qui 

delegui. 
 
 
Segon. Les funcions que corresponen a aquesta comissió són l’examen, 
l’estudi i l’informe dels comptes anuals de la corporació. Aquests queden 
integrats pel compte general del pressupost, el compte d’administració del 
patrimoni, el compte de valors independents i auxiliars de pressupost i els 
comptes d’entitats o organismes municipals de gestió. 
 
Tercer. La comissió es convocarà i es reunirà, en sessió ordinària, com a mínim 
una vegada a l’any. 
 
Quart. Comunicar aquest acord als diferents Grups polítics municipals. 
 
 
6. CREAR LES COMISSIONS INFORMATIVA DEL PLE EN FUNCIONS DE 
JUNTA GENERAL DE LES SOCIETATS MUNICIPALS (GMSSA I CALDES 
HABITATGE, SL). 
 
Primerament s’explica la proposta d’Alcaldia que consta a l’expedient amb les 
aportacions dels diversos grups municipals. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Haurem de canviar també els representants del grup de Convergència i Unió 
que seran els mateixos d’abans, entenc, i, per tant, portarem a votació la 
proposta amb aquest canvi.” 
 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents [17 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); de CIU (3); del 
PSC (2); del PPC (1); i d’ICV-EUiA (1)], 
 

            ACORDA: 
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Identificació de l’expedient  
 
Expedient número SGGE201100056 de Serveis Generals, d’organització del 
cartipàs municipal 2011-2015. 
 

DICTAMEN: 

Antecedents 
 
Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 
424/2011, de 28 de març i constituït el passat 11 de juny el nou Ajuntament, es 
fa necessari procedir, d’acord amb la legislació vigent i amb el Reglament 
orgànic municipal, a la creació i composició de les Comissions Informatives 
de caràcter permanent d’aquest Ajuntament, amb l’objecte de dotar-lo d’òrgans 
complementaris de caràcter assessor, per fer efectiu el dret que l’article 20 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, atorga a 
tots els grups municipals integrants de la Corporació. 
 
L’ajuntament de Caldes de Montbui té constituïdes dues societats mercantils 
amb la denominació de GESTIÓ MUNICIPAL DE SERVEIS, SA (GMSSA) i 
CALDES HABITATGE, SL. 
 
Fonaments de dret 
 

- L’article 20 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local. 

- Article 48.2.a) i 60.3. 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  

- Articles 123 i següents del Reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, 
de 28 de novembre.  

- Article 15 i següents del Reglament orgànic municipal. 
 
Correspon al Ple de cada Corporació determinar el nombre i la denominació 
d’aquestes Comissions d’estudi, d’informe o de consulta, tant quan neixin amb 
vocació de permanència per obeir a l’estructura de l’àmbit competencial de 
l’Ajuntament, com quan neixin amb caràcter temporal amb l’objecte de tractar 
temes específics. 
 
De conformitat amb el precepte esmentat, aquestes Comissions estaran 
integrades pels membres que designin els diferents Grups Polítics que formen 
part de la Corporació, en proporció a la seva representativitat en aquest 
Ajuntament. 
 
D’acord amb la legislació autonòmica abans esmentada, en concordança amb 
el Reglament orgànic municipal i amb els articles 123 i següents del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i especialment 
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amb el seu article 125, es pot designar, de la mateixa manera, un suplent per a 
cada titular de les comissions. 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Crear la Comissió Informativa del ple en funcions de Junta General de 
la societat GESTIÓ MUNICIPAL DE SERVEIS, SA, de caràcter permanent 
següent: 
 
- Comissió Informativa prèvia al ple en funcions de Junta General de la 
societat GESTIÓ MUNICIPAL DE SERVEIS, SA. 
 
Segon. Assignar a la COMISSIÓ INFORMATIVA prèvia al ple en funcions de 
Junta General de la societat GESTIÓ MUNICIPAL DE SERVEIS, SA, l’estudi 
previ dels acords que corresponguin ser aprovats per la Junta general de la 
societat, atesos els seus estatuts societaris. Aquesta comissió estarà 
constituïda pels membres següents: 
 
• President: L’alcalde o persona en qui delegui. 
 
• Vocals:        
    * Representants d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal: 

 
 - Titular/suplent: Jordi Solé i Ferrando/Jaume Mauri Sala             
 - Titular/suplent: Josep Gaspar Blancafort /Isidre Pineda Moncusí           
 - Titular/suplent: Vicenç Personat Pallarès/Roser Guiteras López     
      - Titular/suplent: Montserrat Grau Giner/Sara Marcé Adrián     
 
    * Representants de Convergència i Unió: 
 

- Titular/suplent: Òscar Serra i Chinchilla/ M. Àngels Garcia Pou 
- Titular/suplent: Josep Miquel Galvan Mascarell/ M. Àngels Garcia Pou 

 
 
    * Representants del Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrés Municipal:                          
 
 - Titular: Montserrat Coll Mañosa 

- Titular: Xavier Ortega Guillén 
 
    * Representant del Partit Popular de Catalunya a Caldes de Montbui: 
 
 - Titular: Montserrat Romano Bosch 
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    * Representant d‘Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-
Entesa pel Progrés Municipal:  
 
 - Titular: Pau Olondriz De Moragas 
 
• Secretari: El/la Secretari/a general de l’Ajuntament o funcionari en qui 

delegui. 
 
Tercer. Crear la Comissió Informativa del ple en funcions de Junta General de 
la societat CALDES HABITATGE, SL, de caràcter permanent següent: 
 
- Comissió Informativa prèvia al ple en funcions de Junta General de la 
societat CALDES HABITATGE, SL. 
 
Quart. Assignar a la COMISSIÓ INFORMATIVA prèvia al ple en funcions de 
Junta General de la societat CALDES HABITATGE, SL, l’estudi previ dels 
acords que corresponguin ser aprovats per la Junta general de la societat, 
atesos els seus estatuts societaris. Aquesta comissió estarà constituïda pels 
membres següents: 
 
• President: L’alcalde o persona en qui delegui. 
 
• Vocals:        
    * Representants d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal: 

 
 - Titular/suplent: Jordi Solé i Ferrando/Jaume Mauri Sala             
 - Titular/suplent: Josep Gaspar Blancafort /Isidre Pineda Moncusí           
 - Titular/suplent: Vicenç Personat Pallarès/Roser Guiteras López     
      - Titular/suplent: Montserrat Grau Giner/Sara Marcé Adrián     
 
    * Representants de Convergència i Unió: 
 

- Titular/suplent: Òscar Serra i Chinchilla/ Josep Miquel Galvan Mascarell 
- Titular/suplent: M. Àngels Garcia Pou/ Josep Miquel Galvan Mascarell 

 
    * Representants del Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrés Municipal:                          
 
 - Titular: Montserrat Coll Mañosa 

- Titular: Xavier Ortega Guillén 
 
    * Representant del Partit Popular de Catalunya a Caldes de Montbui: 
 
 - Titular: Montserrat Romano Bosch 
 
• Secretari: El/la Secretari/a general de l’Ajuntament o funcionari en qui 

delegui. 
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Cinquè. Les funcions d’aquestes comissions informatives de caràcter 
permanent seran: l’estudi i dictamen previ dels assumptes que es sotmetin a la 
decisió del ple en funció de Junta General de GMSSA o de Caldes Habitatge, 
SL. 
 
Sisè. Les Comissions informatives de cadascuna de les societats, celebrarà 
reunions prèvies a les sessions de la Junta General d’ambdues societats 
mercantils, de forma ordinària el dijous de la setmana anterior a la de la 
celebració de la sessió ordinària de la Junta general corresponent, sempre que 
no fos festiu, ja que llavors es celebrarien el dimarts o el dimecres anterior, a 
l’elecció de la presidència de la comissió. També es podran celebrar sessions 
extraordinàries, quan es prevegi la celebració d'una junta general extraordinària 
- no urgent - i en aquest cas la celebraran amb cinc dies hàbils abans de 
l'assenyalat per a la celebració de la junta general extraordinària. 
 
Setè. Comunicar aquest acord als diferents Grups polítics municipals. 
 
 
7. NOMENAR ELS REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT A LES 
ASSOCIACIONS I LES AGRUPACIONS D’INTERÈS PÚBLIC DEL TERME 
MUNICIPAL.  
 
Primerament s’explica la proposta d’Alcaldia que consta a l’expedient amb les 
aportacions dels diversos grups municipals. 
 
No hi ha intervencions. 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  [13 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); i de CIU (3); i 4 
abstencions del PSC (2); del PPC (1); i d’ICV-EUiA (1)], 
    

          ACORDA: 
 
Identificació de l’expedient  
 
Expedient número SGGE201100056 de Serveis Generals, d’organització del 
cartipàs municipal 2011-2015. 
 

DICTAMEN: 

Antecedents 
 
Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 
424/2011, de 28 de març, i constituït el passat 11 de juny el nou Ajuntament, es 
fa necessari procedir, d’acord amb la legislació vigent, a nomenar els 
representants de l’Ajuntament a Associacions i Agrupacions d’interès 
públic. 
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Fonaments de dret 
 
En compliment d’allò que disposa l’article 38 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre. 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Nomenar el senyor Jaume Mauri Sala, regidor d’Espais Públics i 
Sostenibilitat de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, representant municipal a 
l’Agrupació de Defensa Forestal “L’Alzina”. 
 
Segon. Nomenar el senyor Jaume Mauri Sala, regidor d’Espais Públics i 
Sostenibilitat de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, representant municipal a 
l’Associació Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. 
 
Tercer. Nomenar el senyor Isidre Pineda Moncusí, regidor de Participació 
Ciutadana i Cooperació de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, representant 
municipal a la Junta de l’Associació de Promoció Informativa Cultural 
(Setmanari Montbui). 
 
Quart. Nomenar el senyor Isidre Pineda Moncusí, regidor d’Acció Social de 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui, representant municipal a l’Assemblea 
Local de Creu Roja de Caldes de Montbui. 
 
Cinquè. Nomenar la senyora Montserrat Grau Giner, regidora de Joventut i 
Esports de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, representant municipal a la 
Comissió de Seguiment i Concessió Administrativa de la Gestió de les 
Piscines Municipals. 
 
Sisè. Nomenar el senyor Jordi Solé i Ferrando, alcalde president de 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui, president de la Junta Local de Seguretat 
de Caldes de Montbui. 
 
Setè. Comunicar l’acord a les associacions, les agrupacions i als/a les 
regidors/es interessats/des. 
 

 
8. NOMENAR ELS REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT ALS ÒRGANS 
COL·LEGIATS DE LES ENTITATS SUPRAMUNICIPALS. 
 
Primerament s’explica la proposta d’Alcaldia que consta a l’expedient amb les 
aportacions dels diversos grups municipals. 
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Pren la paraula la senyora Coll: 
“Gràcies, bona tarda a tots i a totes. Hi ha diversos punts que parlen de 
nomenaments dels membres de l’equip de govern a diferents òrgans.  
Voldríem posar de relleu i manifestar en aquest plenari que d’aquestes 51 
designacions polítiques hi ha un 81% que són homes i només un 19% que són 
dones; un total de 41 nomenaments d’homes i 10 nomenaments de dones.  
Si a aquestes assignacions hi sumem les assignacions politico-técniques, 
aquests nomenaments suposen un 83% d’homes i un 17% de dones.  
Nosaltres creiem que a banda de la voluntat d’un govern de buscar una 
representativitat més equitativa entre homes i dones,  també l’article 16 de la 
Llei Orgànica 3/2007 de 22 de març per a la igualtat efectiva d’homes i dones 
ens diu -no obliga, això és cert- que els poders públics hauran de procurar 
atendre el principi de presència equilibrada d’homes i dones en els 
nomenaments i les designacions dels càrrecs de responsabilitat que els 
correspongui.  
Entenem que un 81%-19% o un 83%-17% està molt lluny de buscar aquesta 
representativitat equitativa als diferents òrgans. Per tant, nosaltres, 
independentment de les persones, creiem que aquestes designacions no 
representen a la societat que està formada tant per homes com per dones i que 
tanta vàlua tenen els homes com les dones, o no. 
En aquest sentit creiem que hi ha un pes baix de representació per part de les 
dones.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Evidentment les assignacions de manaments no es fan en funció del gènere 
del regidor o la regidora sinó en funció de les seves funcions i les seves 
competències. Vull dir que és lògic que un dels representants al Consorci de 
Viles  Termals de Catalunya sigui el regidor de Promoció Turística i Termalisme 
i no l’escollim en funció de si és home o dona. Per tant, el principi d’igualtat de 
gènere, en general el subscrivim, i ens assembla bé però també ens assembla 
que aplicar el sentit comú hauria de ser també una norma que també cal 
utilitzar tant sovint com sigui possible, i en aquest cas aquesta designació i 
aquests nomenaments s’han fet intentant aplicar el sentit comú, que en aquest 
cas vol dir nomenar en funció de les competències de cada persona i no pas en 
funció del seu gènere.” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“És cert que es busca que el responsable d’una Àrea determinada pugui estar 
en aquells àmbits en que aquesta àrea s’hi tractin aquests assumptes, però 
també és cert que la Junta de Govern és la Junta de govern i hi ha quatre 
homes i una dona i també és cert -ja ho tractarem més endavant-, que 
s’alliberin quatre regidors, que estaran a sou de l’Ajuntament, i tots quatre al 
100% són homes; això no se si és per gènere,  però el gènere està clar que no 
té un pes important en un govern en què la llei l’ha obligat a posar dones en 
una llista perquè puguin sortir com a representants del poble però a l’hora de 
designar determinats càrrecs, doncs, a les dones no se les té en compte. 
Independentment que vostè citi que si el de medi ambient que si no se què; la 
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Junta de Govern són quatre homes i una dona, i els alliberats són quatre 
homes.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Li asseguro que les dones que composen aquest govern no es senten 
discriminades, al menys a mi no m’ho han fet arribar. Elles entenen 
perfectament que les designacions en aquest cas obeeixen a altres criteris, que 
al nostre entendre obeeix el sentit comú, com li deia abans.” 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  [13 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); i de CIU (3); i 4 
abstencions del PSC (2); del PPC (1); i d’ICV-EUiA (1)], 
    

            ACORDA: 
 
Identificació de l’expedient  
 
Expedient número SGGE201100056 de Serveis Generals, d’organització del 
cartipàs municipal 2011-2015. 
 

DICTAMEN: 

Antecedents 
 
Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 
424/2011, de 28 de març, i constituït el passat 11 de juny el nou Ajuntament, es 
fa necessari procedir, d’acord amb la legislació vigent, a nomenar els 
representants de l’Ajuntament als òrgans col·legiats de les entitats 
supramunicipals. 
 
 
Fonaments de dret 
 
En compliment d’allò que disposa l’article 38c del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre. 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Nomenar el senyor Jaume Mauri Sala, regidor d’Espais Públics i 
Sostenibilitat de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, representant municipal a 
l’Assemblea General de l’Associació de Municipis de Transport Urbà 
(AMTU). 
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Segon. Nomenar la senyora Roser Guiteras López, regidora d’Educació i 
Formació Permanent de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, representant 
municipal al Consell del Centre de Normalització Lingüística de Granollers. 
 
Tercer. Nomenar el senyor Jaume Mauri Sala, regidor d’Espais Públics i 
Sostenibilitat de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, representant municipal en 
el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental. 
 
Quart. Nomenar el senyor Jaume Mauri Sala, regidor d’Espais Públics i 
Sostenibilitat de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, repesentant municipal a la 
Junta General del Consorci per a la Defensa de la Conca del Besòs. 
 
Cinquè. Nomenar el senyor Isidre Pineda Moncusí, regidor de Promoció 
Turística i Termalisme de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, representant 
municipal per formar part del Consell Assessor del programa de Termalisme 
de la Diputació de Barcelona. 
 
Sisè. Nomenar el senyor Isidre Pineda Moncusí, regidor de Promoció 
Turística i Termalisme de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, representant 
municipal en el Consell Plenari del Consorci de Turisme del Vallès Oriental. 
 
Setè. Nomenar el senyor Isidre Pineda Moncusí, regidor de Promoció 
Turística, Participació Ciutadana i Cooperació de l’Ajuntament de Caldes de 
Montbui, representant municipal dins del Consorci per a la gestió de la 
televisió digital local pública de la demarcació de Granollers (Consorci 
Teledigital Granollers) i ens depenent, la societat Vallès Oriental Televisió 
SLU.  
 
Vuitè. Nomenar el senyor Jordi Solé i Ferrando, alcalde president de 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui, i el senyor Isidre Pineda Moncusí, regidor 
Promoció Turística i Termalisme de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, 
representants municipals a la Junta de Govern del Consorci de Viles 
Termals de Catalunya. 
 
Novè. Nomenar el senyor Josep Ramon Marañés Vidal, regidor d’Hisenda i 
Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, representant 
municipal a l’Assemblea General de la Xarxa Local de Consum de la 
Diputació de Barcelona.   

Desè. Nomenar la senyora Sara Marcé Adrián,  regidora de Règim Intern i 
Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, representant 
municipal a l’Assemblea General del Consorci LOCALRET. 

Onzè. Nomenar el senyor Isidre Pineda Moncusí, regidor de Participació 
Ciutadana i Cooperació de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, representant 
municipal dins el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. 
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Dotzè. Nomenar el senyor Isidre Pineda Moncusí, regidor d’Acció Social,  
Participació Ciutadana i Cooperació de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, 
representant municipal al Consell Rector del Govern Territorial de Salut del 
Vallès Oriental Sector Central.  

Tretzè. Nomenar el senyor Josep Ramon Marañés Vidal,  regidor d’Hisenda i 
Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, representant 
municipal al Consell de PIMEC – Comerç Vallès. 

Catorzè. Comunicar l’acord a les entitats supramunicipals esmentades i als/a 
les regidors/es interessats/des. 
 
 
9.  NOMENAR ELS REPRESENTANTS MUNICIPALS AL CONSELL 
ESCOLAR MUNICIPAL I ALS CONSELLS ESCOLARS DELS CENTRES 
DOCENTS DE CALDES DE MONTBUI. 
 
Primerament s’explica la proposta d’Alcaldia que consta a l’expedient amb les 
aportacions dels diversos grups municipals. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“M’agradaria fer constar que en aquest cas el dos membres nomenats per 
Esquerra Republicana són dues dones, però no ho són perquè siguin dones 
sinó perquè ens ha assemblat que és la representació  més adient en aquest 
cas.” 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents [17 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); de CIU (3); del 
PSC (2); del PPC (1); i d’ICV-EUiA (1)], 
 

            ACORDA: 
 
Identificació de l’expedient  
 
Expedient número SGGE201100056 de Serveis Generals, d’organització del 
cartipàs municipal 2011-2015. 
 

DICTAMEN: 

Antecedents 
 
Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 
424/2011, de 28 de març, i constituït el passat 11 de juny d’enguany el nou 
Ajuntament, i amb l’objecte de fer efectiu el dret de participació de tots els 
sectors interessats en la programació general de l’ensenyament, previst per la 
Llei Orgànica del Dret a l’Educació, es fa necessari nomenar els representants 
municipals en els consells escolars actualment vigents. 
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Fonaments de dret 
 
D’acord amb el que disposa la Llei 25/1985, de 10 de desembre, i altra 
legislació concordant; i de conformitat amb el que disposa la Resolució 
EDU/3642/2006, de 14 de novembre, publicada al DOGC del dia 17 de 
novembre de 2006. 
 
Aquesta Alcaldia creu convenient designar els representants municipals de 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui al Consell Escolar Municipal i als consells 
escolars dels centres docents d’aquesta població. 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Designar la regidora Roser Guiteras López com a representant 
municipal de l’Ajuntament de Caldes de Montbui als Consells escolars de 
l’Escola Bressol Municipal El Gegant del Pi i de l’Escola bressol Municipal La 
Lluna; de l’Escola El Farell; de l’Escola Montbui; de l’Escola El Calderí; de 
l’Escola Pia de Caldes de Montbui, i de l’IES Manolo Hugué.  
 
Segon. Designar representants municipals de l’Ajuntament de Caldes de 
Montbui al CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL als/les regidors/es següents: 
 
 

Presidenta: Roser Guiteras López         (ERC) 
Vocals: Montserrat Grau Giner              (ERC) 
            Josep Miquel Galvan Mascarell (CiU ) 
             Montserrat Coll Mañosa            (PSC) 
             Montserrat Romano Bosch       (PPC) 
             Pau Olondriz De Moragas (ICV-EuiA) 
 

 
Tercer. Comunicar l’acord als regidors/es designats/des i als directors/es dels 
centres docents esmentats. 
 

 
10. NOMENAR ELS REPRESENTANTS MUNICIPALS AL CONSELL 
SECTORIAL DE CULTURA DE CALDES DE MONTBUI. 
 
Primerament s’explica la proposta d’Alcaldia que consta a l’expedient amb les 
aportacions dels diversos grups municipals. 
 
No hi ha intervencions. 
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En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents [17 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); de CIU (3); del 
PSC (2); del PPC (1); i d’ICV-EUiA (1)], 
 

            ACORDA: 
 

Identificació de l’expedient  
 
Expedient número SGGE201100056 de Serveis Generals, d’organització del 
cartipàs municipal 2011-2015. 
 

DICTAMEN: 

Antecedents 
 
Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 
424/2011, de 28 de març, es va constituir el passat 11 de juny de 2011 el nou 
Ajuntament de Caldes de Montbui. 
 
En conseqüència, i atès que en data 19 de novembre de 2007 el Ple de 
l’Ajuntament va aprovar la constitució del Consell Sectorial de Cultura de 
Caldes de Montbui com a òrgan de consulta i debat sobre la vida cultural de 
Caldes de Montbui,  es fa necessari nomenar els representants de l’Ajuntament 
a l’esmentat  Consell Sectorial de Cultura de Caldes de Montbui. 
 
Mitjançant el Decret d’Alcaldia número 660/2011, de 14 de juny, d’organització 
del cartipàs municipal 2011-2015, es va resoldre nomenar el senyor Josep 
Gaspar Blancafort, regidor de Cultura i Patrimoni, i president del Consell 
Municipal de Cultura. 
 
Per tal de completar els membres que integren l’esmentat consell, també cal 
designar un representant per a cada partit polític en actiu a la vila amb la 
condició que no sigui regidor/a per formar part del CONSELL Sectorial de 
Cultura de Caldes de Montbui. 
 
 
Fonaments de dret 
 
L’article 22.2.d) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, on s’estableix que el Ple té les atribucions d’aprovació del Reglament 
orgànic i de les ordenances. L’article 52.2d) 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 l’article 50.3 del Reglament d’organització i funcionament. 
 
L’article 62 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, on s’estableix que per 
acord de Ple es poden crear òrgans de participació sectorial. 
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Els articles 27 a 30 del Reglament de participació ciutadana de l’Ajuntament de 
Caldes de Montbui. 
 
Els articles 130 i 131 del Reglament d’organització i funcionament. 
 
Els articles 63 i següents del Reglament d’obres i serveis, Decret 179/1995, de 
13 de juny, on estableix quin és el procediment per a la seva aprovació, 
consistent en aprovació inicial, informació pública i audiència. 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Restar assabentats del Decret d’Alcaldia número 660/2011, dictat en 
data 11 de juny de 2011, pel qual fa a la resolució de nomenar el senyor Josep 
Gaspar Blancafort president del Consell Municipal de Cultura. 
 
Segon. Nomenar membres per formar part del Consell Sectorial de Cultura de 
Caldes de Montbui com a representants del partit polític corresponent en actiu 
a la vila, amb la condició que no sigui regidor/a d’aquesta Corporació, a les 
persones següents: 

             Sra. Maria Taulats i Pahissa       (CiU) 
             Sra. Carla Millán Peñaranda       (PSC) 
             Sra. Elisabet Perez Ortega          (PPC) 
             Sr. Edilbert Comas Mundo          (ICV-EuiA) 
              
 

Tercer. Comunicar l’acord a les persones interessades. 
 
 
11. NOMENAR ELS REPRESENTANTS MUNICIPALS AL COMITÈ 
D’AVALUACIÓ I SEGUIMENT DEL PROJECTE I DE LES ACTUACIONS 
PERTINENTS OBJECTE DE SUBVENCIÓ EN RELACIÓ AMB LA LLEI DE 
BARRIS. 
 
Primerament s’explica la proposta d’Alcaldia que consta a l’expedient amb les 
aportacions dels diversos grups municipals. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“En aquest punt hi havia també una esmena del grup municipal de 
Convergència i Unió que proposava ampliar la representació política en aquest 
òrgan.  
Aquesta esmena no la podem acceptar, bàsicament perquè la pròpia Llei de 
Barris en les seves bases estableix que aquest Comitè d’Avaluació i Seguiment 
ha d’estar conformat com a màxim per cinc representats municipals, per tant, 
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no poden ser més. Diu representants municipals però no diu si són càrrecs 
electes, o tècnics de la casa.  
Evidentment es tracta de fer l’avaluació i seguiment de les actuacions de la Llei 
de Barris. Són  reunions que es fan anualment en les quals els responsables 
d’aplicar aquestes actuacions, que són el govern municipal, donant compte 
d’això. Quedaria una mica estrany que en aquest Comitè d’Avaluació i 
Seguiment no hi poguessin ser els responsables polítics que tenen l’encàrrec 
d’impulsar aquestes actuacions.  
 
També en l’anterior legislatura es va arribar a l’acord que dintre d’aquests cinc 
representants hi hauria un representant del principal grup de l’oposició però que 
malgrat això la resta de representats dels altres grups hi podrien ser sense veu 
i sense vot. No perquè no vulguem nosaltres, sinó perquè les pròpies bases de 
la Llei de Barris així ho estableixen.” 
 
Pren la paraula el senyor Serra: 
“Bàsicament explicar que el motiu de la nostra petició era fer extensible a tots 
els grups la possibilitat de poder-se expressar.  
Tot i que entenem que la Llei així mateix ho regula i és impossible -no és un 
caprici d’aquest equip de govern imposar el seu criteri-, nosaltres manifestem 
que si els companys de consistori estan d’acord intentarem exercir la 
representació a la qual avui se’ns proposa. Gràcies.” 
 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  [15 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); de CIU (3); del 
PPC (1); i d’ICV-EUiA (1); i 2 abstencions del PSC (2)], 
    

            ACORDA: 
 
Identificació de l’expedient  
 
Expedient número SGGE201100056 de Serveis Generals, d’organització del 
cartipàs municipal 2011-2015. 
 

DICTAMEN: 

Antecedents 
 
Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 
424/2011, de 28 de març i constituït el passat 11 de juny el nou Ajuntament, es 
fa necessari procedir, d’acord amb la legislació vigent i amb el Reglament 
orgànic municipal, a la creació i composició del comitè d’avaluació i 
seguiment del projecte i actuacions pertinents objecte de subvenció en 
relació  amb el pla d’ntervenció intregral dins el marc de la Llei de Barris. 
 
 



 

 28

Plaça de la Font del Lleó, 11 
Tel. 93 865 56 56 
Fax 93 865 56 57 
www.caldesdemontbui.cat 
08140 Caldes de Montbui 

 
 
El Ple de l’Ajuntament, en la sessió de 26 de març de 2009, va aprovar les 
entitats i llurs representants que han de formar part del comitè d’avaluació i 
seguiment del projecte  i de les actuacions pertinents objecte de subvenció 
corresponent a les actuacions del projecte “Pla d’intervenció integral del Centre 
històric de Caldes de Montbui”, atès que l’article 12.1 de la Llei 2/2004, de 4 de 
juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixin una atenció 
especial, disposa que cal crear un comitè d’avaluació i seguiment dels 
projectes finançats. 
 
D’acord amb el que preveu l’article 18 del Decret 369/2004, de 7 de setembre, 
correspon al Ple de l’Ajuntament la determinació  de les entitats que representin 
aquests col·lectius. 
 
Fonaments de dret 
 
- Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que 
requereixin una atenció especial. 
 
- Decret 369/2004, de 7 de setembre de la normativa que la desenvolupa.  
 
- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions 
 
- Reial Decret 887/2006 de 21 de juliol del reglament del seu desenvolupament. 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Nomenar els representants municipals que han de formar part del 
Comitè d’avaluació i seguiment del projecte i de les actuacions pertinents 
objecte de subvenció, en relació  amb el pla d’ntervenció intregral dins el marc 
de la Llei de Barris, següents: 
 
• Sr. Jordi Solé i Ferrando, alcalde 
• Sr. Vicenç Personat i Pallarès,  regidor de d’Urbanisme, Planejament 
                                                         Territorial i Urbanitzacions 
• Sr. Isidre Pineda Moncusí, regidor de Promoció Turística i Participació  
                                                  Ciudadana. 
• Sr. Josep Lluís Ibort i Muñoz Ramos, Cap d’Àrea de Serveis Personals. 
• Sr. Òscar Serra i Chinchilla, representant del grup municipal de CiU. 
 

Poden formar part amb veu però sense vot, els representants de la resta de 
grups polítics municipals de l’ajuntament. 
 
Segon. Comunicar l’acord a les persones interessades. 
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12. DELEGAR LES COMPETÈNCIES I LES ATRIBUCIONS QUE 
CORRESPONEN AL PLE A FAVOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I A 
FAVOR DE L’ALCALDIA. 
 
Primerament s’explica la proposta d’Alcaldia que consta a l’expedient amb les 
aportacions dels diversos grups municipals. 
 
Pren la paraula el senyor Olondriz: 
“Nosaltres sempre hem estat partidaris que les matèries que competen al Ple 
sigui el Ple qui les decideixi i el lloc on es debatin els temes. Creiem que la 
feina que es fa en un ajuntament no solsament compet a l’equip de govern sinó 
també a la oposició i quin millor lloc que en el Ple per debatre aquests temes. 
 
Repetidament se’ns ha dit, tant la legislatura passada com aquesta, que per tal 
d’agilitzar les coses es fan aquestes delegacions del Ple a la Comissió de 
Govern i de la Comissió de Govern a l’Alcaldia, entenem que és una raó que 
pot valdre si hi hagués com a mínim una major facilitat, o major presència o 
coneixement de l’oposició en temes que el dia a dia es porten en aquest 
ajuntament.  
Potser és cert que -i amb això em rectifico a mi mateix- o dic només com un 
potser, que portar totes les coses del Ple a debatre en el Ple pot fer que dificulti 
o allargui el Ple. Si això es compensés amb que els regidors de l’oposició som 
cridats pels diferents regidors i se’ns informa de les coses que es van fent, el 
dia a dia, d’una manera regular sense tampoc que això representi un daltabaix, 
podríem entendre-ho, però tal com estan distribuïdes les tasques, tal com ha 
estat el tarannà d’aquests últims quatre anys... jo segueixo dient. 
En aquest punt m’abstindré perquè penso que és en el Ple on s’han de debatre 
les coses que es decideixen en aquest ajuntament.” 
 
Pren la paraula el senyor Serra: 
“Bàsicament coincidim plenament amb el que acaba de deixar-nos ben exposat 
el senyor Olondriz.  
En tot cas matisar que nosaltres entenem que aquesta delegació de facultats 
sens dubte respon a un intent de mirar d’agilitzar al màxim la normal gestió de 
la tasca de l’equip de govern i del consistori, però entenem per altra banda que 
aquesta informació o debat que és ric i necessari sempre, tenint en compte que 
vostès tenen majoria absoluta, doncs, està sotmès a l’aritmètica.  
 
Entenem que seria molt més ric perquè el farien molt més participatiu, podríem 
optar perquè en determinades propostes hi hagués un major consens, no tan 
sols el que s’hagi decidit des del seu equip de govern. I si em permet la 
llicència, senyor Soler, tal com vostè mateix ens va sol·licitar en el mateix Ple 
de constitució d’aquest consistori, nosaltres podríem oferir entre tots plegats 
una major col·laboració. Per tant, entenem que és bo que aquestes matèries 
siguin tractades en el Ple. Gràcies.” 
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Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Be, vull fer diferents aclariments. El primer aclariment es refereix a la delegació 
de competències del Ple a la Junta de Govern i a l’alcalde; això ho fan tots els 
ajuntament del món o al menys tots els ajuntament de les nostres 
característiques. Per tant, no ens inventem res.  
Aquest mateix ajuntament ho ha fet en totes i cadascuna de les nou legislatures 
democràtiques.  
 
En segon punt; delegar punts no vol dir deixar de banda el debat polític. 
Evidentment el debat política té lloc en el Ple però pot tenir lloc en altres espais 
com per exemple a les Juntes de Portaveus o fins i tot en un espai que no sigui 
formal. Cada vegada que vostès vulguin debatre alguna cosa ho podran fer i 
ens trobaran oberts i amb predisposició per fer-ho. 
 
Vostès ho han dit, aquesta qüestió només és per agilitzar el dia a dia de 
l’Ajuntament, hi ha coses que no poden quedar encallades, sobre tot coses 
d’una importància relativa, doncs, la majoria d’aquestes delegacions són per 
donar més vitalitat el dia a dia i no encallar les coses, que com ja saben en les 
administracions públiques, sense fer res, les coses ja s’encallen per si soles.  
 
Per tant, no hi posem més traves. I dic que s’encallen per si soles perquè les 
administracions som garantistes, tenim els terminis i tenim les maneres de 
funcionar que té l’administració pública. 
 
El senyor Olondriz deia que el tarannà de l’anterior legislatura... m’ha semblat 
prou obert, prou dialogant, doncs, va ser l’anterior govern el que per primera 
vegada va decidir, al final de cada setmana, enviar tot el llistat de tots els 
registre d’entrada i sortida de l’Ajuntament perquè vostès puguin estar al cas de 
tot el que entra i tot el que surt de l’Ajuntament. Això  no s’havia fet mai.  
Entenc que això és un tarannà obert.  
 
Diu que no se’ls va cridar prou per parlar de temes. Suposo que vostès no 
tindran mai prou i potser voldrien que ens hi trobéssim cada dia, portant a 
l’extrem el surrealisme en aquesta situació, però nosaltres entenem que els 
temes s’han debatut, els temes més importants han estat debatuts durant 
l’anterior legislatura i efectivament tal i com em vaig comprometre en el Ple de 
constitució d’aquest consistori, la voluntat és continuar fent-ho de manera 
oberta i dialogada.  
Quan nosaltres considerem que hi ha un punt que calgui debatir-ho 
convocarem Junta de Portaveus. Però és més, tal i com acabem d’aprovar, per 
primera vegada tres membres de la Junta de Govern poden demanar debatre 
un punt.  
Repeteixo que aquest govern, que segons per a qui no a tingut prou tarannà 
obert i dialogant, ha aprovat aquesta esmena quan efectivament tenim majoria 
absoluta i no teníem per què fer-ho. I ho hem fet per demostrar aquesta 
voluntat i aquest tarannà. 
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Malgrat tot haurem d’esperar com evoluciona la legislatura i haurem de veure 
qui té raó. Jo estic convençut que tindrem raó nosaltres i que estarem oberts a 
parlar del que calgui i les vegades que calgui sense que això vulgui dir portar a 
la paràlisis l’Ajuntament i no acabar de desencallar mai temes importants i 
urgents.” 
 
Pren la paraula el senyor Olondriz: 
“Primer, arribar fins els extrems no és surrealista és, potser, el que hauríem de 
fer, arribar fins els extrems. Per altra banda, el tarannà que diu vostè sí ha estat 
obert en certs aspectes, no ho discutiré, és més, quan he parlat, he dit que 
potser rectificant una mica la meva postura de fa quatre anys -més exigent en 
el fet que el Ple tingués totes les atribucions-, sí es veiés compensada amb una 
major participació i transparència de cara els representants de l’oposició.  
Hem de fer més camí. Fixat que no votaré en contra, m’abstindré, rectificant el 
que pensava fer fa quatre anys, però estarem atents a tot el que sigui major 
transparència, major participació de l’oposició i de la ciutadania.” 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  [10 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); i 7 abstencions de 
CIU (3); del PSC (2); del PPC (1); i d’ICV-EUiA (1)], 
    

            ACORDA: 
 

Identificació de l’expedient  
 
Expedient número SGGE201100056 de Serveis Generals, d’organització del 
cartipàs municipal 2011-2015. 
 

DICTAMEN: 

Antecedents 
 
Un cop celebrades les Eleccions Local convocades mitjançant Reial Decret 
424/2011, de 28 de març, el passat dia 11 de juny de 2011 es va constituir el 
nou Ajuntament. 
 
És per tant necessari establir el règim de delegacions que, si escau, ha de fer  
el ple a favor de l’alcaldia i la Junta de Govern Local. 
 
Fonaments de Dret 
 

- L’article 22 i 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local. 

- Article 52 i 114 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. 

- L’article 47 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova 
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
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- L’article 135.2 i DA 2a de l’actual redacció de la Llei de contractes del 
sector públic. 

- Articles 123 i següents del Reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, 
de 28 de novembre. 

- Article 38 i següents del Reglament orgànic municipal. 
 
Les atribucions que corresponen al Ple s’estableixen a l’article 22 de la LRBRL, 
així mateix estableix quines competències són o no delegables, en 
concordança amb l’article 47 del mateix cos legal i la legislació sectorial vigent. 
 
En el mateix sentit, l’article 52 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, 
aquest mateix article en el punt número 4 disposa que el Ple pot delegar 
l’exercici de les seves atribucions a l’Alcalde o a la Junta de Govern Local, 
excepte aquelles que es detallen en aquest punt i en l’article 52.3 del propi Text 
Refós. 
 
L’article 48.1 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les 
Hisendes Locals, en relació amb l’article 23.2.b) de la LRBRL, preveu que el 
Ple pot delegar a la Junta de Govern Local la facultat d’ésser l’òrgan encarregat 
de l’establiment i de la modificació dels preus públics. 
 
Tampoc hi ha cap inconvenient per tal de delegar en favor de l’Alcalde el 
requeriment de documentació justificativa al licitador de l’oferta més avantatjosa 
que es regula a l’article 135.2 de l’actual redacció de la Llei de contractes del 
sector públic. 
 
Finalment, l’article 57 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, 
estableix que la delegació d’atribucions del Ple a la Junta de Govern Local 
requereix l’acord adoptat per majoria absoluta del nombre legal de membres. 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Delegar a favor de la Junta de Govern Local les competències i 
atribucions que s’enumeren a continuació: 
 

- La prevista a l’article 22.2.j) de la LRBRL i article 52 k) del Decret 
legislatiu 2/2003, l’exercici d’accions judicials i administratives i la 
defensa de la Corporació en matèries de competència de Ple que hagin 
estat delegades a la Junta de Govern Local. 

- La prevista a l’article 22.2.k) de la LRBRL i article 52 k) del Decret 
legislatiu 2/2003,  la declaració de lesivitat dels actes de l’Ajuntament.  
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- La prevista a l’article 22.2.m) de la LRBRL i article 52 m) del Decret 
legislatiu 2/2003, la concertació d’operacions de crèdit la quantitat 
acumulada de les quals dins de cada exercici sigui superior al 10% i fins 
al 15% dels recursos ordinaris del pressupost, sempre que l’operació, 
per si mateixa, no superi el 10% del recursos ordinaris del pressupost i 
que aquestes operacions estiguin previstes al pressupost. 

- La concertació de les operacions de tresoreria quan l’import acumulat de 
les operacions vives en cada moment superi el 15% i fins al 20% dels 
ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior, d’acord amb el que 
disposa la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

- Les contractacions  publiques i privades de tota mena quan el seu import 
superi el 10% dels recursos ordinaris i arribi fins als 2.500.000 euros 
(IVA inclòs). 

- Els contractes plurianuals no concessionables quan la seva durada  sigui 
superior a quatre anys i inferior a sis, sempre que els imports acumulats 
no superin els 2.500.000 euros (IVA inclòs). 

- Les concessions sobre béns de la Corporació quan superin el 10% dels 
recursos ordinaris del pressupost i fins a un màxim del 20% dels 
recursos ordinaris del pressupost i sempre que no superin l’import de 
3.000.000 euros  (IVA inclòs).  

-  La prevista a l’article 22.2.ñ) de la LRBRL i article 52 o) del Decret 
legislatiu 2/2003, l’aprovació de projectes d’obres o serveis quan la 
competència per a la seva contractació o concessió correspongui al Ple, 
estigui o no delegada, i estiguin o no previstos en el pressupost. 

- L’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació 
patrimonial així com l’alienació del patrimoni, quan el seu valor superi el 
10% dels recursos ordinaris i fins a un màxim del 20% dels recursos 
ordinaris del pressupost i sempre que no superin els 3.000.000 euros i 
estiguin dintre dels límits expressats en aquest apartat. 

- L’establiment o la modificació dels preus públics. 
- L’aprovació de convenis amb altres administracions, entitats de dret 

públic i ens privats per als quals sigui competent aquest ple, per raó de 
quantia o de matèria, sempre que aquestes no tinguin el caràcter 
d’indelegables. 

 
Segon. Delegar a favor de l’Alcalde les competències i atribucions que 
s’enumeren a continuació: 

- La sol·licitud i l’acceptació de subvencions, cas que la normativa prevegi 
la sol·licitud i l’acceptació obligatòriament pel Ple de l’Ajuntament.  

- El requeriment de documentació justificativa al licitador de l’oferta més 
avantatjosa que es regula a l’article 135.2 de l’actual redacció de la Llei 
de contractes del sector públic.  

- L’impuls del procediment en els expedients qualsevol que sigui la seva 
quantia, sempre que per raó de quantia no sigui indelegable. 

 
Tercer. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i a 
totes les àrees, departaments i serveis de l’Ajuntament. 
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13. ESTABLIR LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DEL 
PLE DE L’AJUNTAMENT. 
 
Primerament s’explica la proposta d’Alcaldia que consta a l’expedient amb les 
aportacions dels diversos grups municipals. 
 
No hi ha intervencions. 
 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents [17 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); de CIU (3); del 
PSC (2); del PPC (1); i d’ICV-EUiA (1)], 
 

            ACORDA: 
 
Identificació de l’expedient  
 
Expedient número SGGE201100056 de Serveis Generals, d’organització del 
cartipàs municipal 2011-2015. 
 

DICTAMEN: 

Antecedents 
 
Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 
424/2011, de data 28 de març, i constituït el nou Ajuntament el dia 11 de juny 
de 2011, es fa necessari procedir, d’acord amb la legislació vigent i amb el 
Reglament orgànic municipal, a l’establiment de la periodicitat de les 
sessions del Ple. 
 
De conformitat amb el que disposen els articles 38 i següents del Reglament 
orgànic municipal,  i l’article 46.2 a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local, ha de celebrar, com a mínim un ple ordinari cada dos 
mesos. 
 
Això sense perjudici de les sessions extraordinàries, que celebrarà quan 
d’acord amb la legislació vigent es cregui convenient. 
 
Fonaments de dret 
 

- D’acord amb el que disposa l’article 38 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, en concordança amb l’article 46.2.a) de la 
Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 

 
- Articles 38 i següents del Reglament orgànic municipal.  
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- Article 46.2 a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 

règim local. 
 
- Art. 98 a) 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.  
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Establir que les sessions ordinàries del Ple de la Corporació que es 
celebraran amb caràcter mensual, el darrer dijous, no festiu, de cada mes, a 
les 20 hores, a la Sala de Sessions de l’Ajuntament, o si escau, lloc habilitat a 
l’efecte. 
 
Segon. Facultar el senyor alcalde per: 
 

- La no celebració del Ple ordinari del mes d’agost, com a conseqüència 
del període vacacional, quan al seu criteri cregui que no es necessària la 
celebració del ple per no haver-hi temes inajornables. 

- Per a posposar o avançar la celebració de les sessions ordinàries del 
Ple, dins del mateix mes de la seva celebració, quan el dia fixat sigui 
festiu, o es trobi inclòs en un període vacacional. 

 
Tercer. Comunicar aquest acord a tots els regidors afectats i als caps dels 
diferents serveis municipals, per al seu coneixement i efecte. 
 
 
14. FIXAR LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DE LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL.  
 
Primerament s’explica la proposta d’Alcaldia que consta a l’expedient amb les 
aportacions dels diversos grups municipals. 
 
No hi ha intervencions. 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  [10 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); i 7 abstencions de 
CIU (3); del PSC (2); del PPC (1); i d’ICV-EUiA (1)], 
    

            ACORDA: 
 

Identificació de l’expedient  
 
Expedient número SGGE201100056 de Serveis Generals, d’organització del 
cartipàs municipal 2011-2015. 
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DICTAMEN: 

Antecedents 
 
Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 
424/2011, de data 28 de març, i constituït el nou Ajuntament el dia 11 de juny 
d’enguany, es fa necessari procedir, d’acord amb la legislació vigent i amb el 
Reglament orgànic municipal, a l’establiment de la periodicitat de les 
sessions ordinàries de la JGL.  
 
L’alcalde president, en data 14 de juny de 2011, va dictar el Decret número 
660/2011, d’organització del cartipàs municipal 2011-2015, mitjançant el qual 
va resoldre, entre altres, proposar al Ple de l’Ajuntament que la Junta de 
Govern Local fixi la seva periodicitat  de celebració de sessions ordinàries tots 
els divendres no festius, tret del mes d’agost que no se’n celebraran, a les 
13:30 hores, a les dependències d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria a 
l’efecte realitzada per aquesta Alcaldia. 
 
 
Fonaments de dret 
 
Decret número 660/2011, d’organització del cartipàs municipal 2011-2015. 
 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Fixar que les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local es 
celebraran amb caràcter setmanal tots els divendres no festius, tret del mes 
d’agost que no se’n celebraran, a les 13:30 hores, a les dependències d’aquest 
Ajuntament, prèvia convocatòria a l’efecte realitzada per aquesta Alcaldia. 
 
Segon. Facultar el senyor Alcalde per a posposar o avançar la celebració de les 
sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, dins de la mateixa setmana 
de la seva celebració, quan el dia fixat sigui festiu, o es trobi inclòs en un 
període vacacional. 
 
Tercer. Comunicar aquest acord a tots els regidors afectats i als caps dels 
diferents serveis municipals, per al seu coneixement i efectes. 
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15. CONSTITUIR LA JUNTA GENERAL DE LA SOCIETAT CALDES 
HABITATGE, SL. 
 
Primerament s’explica la proposta d’Alcaldia que consta a l’expedient amb les 
aportacions dels diversos grups municipals. 
 
No hi ha intervencions. 
 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents [17 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); de CIU (3); del 
PSC (2); del PPC (1); i d’ICV-EUiA (1)], 
 

           ACORDA: 
 

Identificació de l’expedient  
 
Expedient número SGGE201100056 de Serveis Generals, d’organització del 
cartipàs municipal 2011-2015. 
 

DICTAMEN: 

Antecedents 
 
Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 
424/2011, de 28 de març, i constituït el passat 11 de juny el nou Ajuntament, es 
fa necessari procedir al nomenament dels representants de la Corporació en 
els òrgans col·legiats de les entitats mercantils amb capital social íntegrament 
públic. 
 
En el Ple de l’Ajuntament del dia 26 d’abril de 2007 es va aprovar definitivament 
la constitució de la societat limitada mercantil CALDES HABITATGE, 
SOCIETAT LIMITADA, així com els seus estatuts. 
 
 
Fonaments de dret 
 
D’acord amb l’article 6 dels estatuts socials, la direcció i l’administració de la 
societat correspondrà al Ple de l’Ajuntament, que exercirà les funcions de Junta 
General; al Consell d’Administració i a la Gerència. 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Constituir la Junta General de la societat Caldes Habitatge, Societat 
Limitada, amb els membres següents: 
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Nom i cognoms    DNI    càrrec 
Jordi Solé i Ferrando   38152535C  alcalde 
Josep Gaspar Blancafort   52158865V  regidor 
Vicenç Personat i Pallarès   77267882A              regidor 
Montserrat Grau Giner   47705649S  regidor 
Roser Guiteras López   77304561C             regidora 
Jaume Mauri Sala    52157740L              regidor 
Isidre Pineda Moncusí   47154987L  regidor 
Josep Ramon Marañés Vidal  34755739W  regidor 
Sara Marcé Adrián    38429070A  regidora 
M. Pilar Aznar López   37796808B  regidora 
 
Òscar Serra i Chinchilla   77301535F  regidor 
Josep Miquel Galvan Mascarell  35098774S  regidor 
M. Àngels Garcia Pou   52151209C  regidora 
 
Montserrat Coll Mañosa   79270851V  regidora 
Xavier Ortega Guillén   43415358Y  regidor 
 
Montserrat Romano Bosch  38098618S  regidora 
Pau Olóndriz De Moragas   36963199Z  regidor 
 
Segon. Comunicar l’acord a l’entitat mercantil referida, als/a les regidors/es 
designats/des i a les persones interessades. 
 
Tercer. Facultar el senyor Alcalde tan àmpliament com sigui adient en dret, per 
a la signatura de tots els documents per elevar a públic aquest acord de la 
societat Caldes habitatge, SL, així com per efectuar qualsevol altra tramitació 
en relació amb la inscripció d’aquesta en el Registre Mercantil i en el Registre 
d’Ens Locals de Catalunya. 
 
 
16. NOMENAR ELS MEMBRES INTEGRANTS DEL CONSELL 
D’ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT CALDES HABITATGE, SL. 
 
Primerament s’explica la proposta d’Alcaldia que consta a l’expedient amb les 
aportacions dels diversos grups municipals. 
 
No hi ha intervencions. 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents [17 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); de CIU (3); del 
PSC (2); del PPC (1); i d’ICV-EUiA (1)], 
 

            ACORDA: 
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Identificació de l’expedient  
 
Expedient número SGGE201100056 de Serveis Generals, d’organització del 
cartipàs municipal 2011-2015. 
 

DICTAMEN: 

Antecedents 
 
Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 
424/2011, de 28 de març, i constituït el passat 11 de juny el nou Ajuntament, es 
fa necessari procedir al nomenament dels representants de la Corporació en 
els òrgans col·legiats de les entitats mercantils amb capital social íntegrament 
públic. 
 
En el Ple de l’Ajuntament celebrat el 26 d’abril de 2007 es va aprovar 
definitivament la constitució de la societat limitada mercantil CALDES 
HABITATGE, SOCIETAT LIMITADA, així com els seus estatuts. 
 
 
Fonaments de dret 
 
D’acord amb l’article 6 dels esmentats estatuts, la direcció i l’administració de la 
societat correspondrà al Ple de l’Ajuntament, que exercirà les funcions de Junta 
General; al Consell d’Administració i a la Gerència. 
 
El Consell d’Administració és l’òrgan d’administració, gestió i representació 
permanent de la societat i, de conformitat amb el que estableix l’article 13 dels 
dits estatuts, “estarà format per un nombre de 9 membres que designarà el Ple 
en funcions de Junta General, i es garantirà la presència de tots els grups 
municipals. Tanmateix, a proposta de diversos grups polítics, es garantirà la 
presència d’experts o professionals del sector.” 
 
En el mateix article 13 s’estableix que els/les consellers/es els designarà el Ple 
de l’Ajuntament entre persones que reuneixin les qualificacions professionals 
necessàries. 
 
I a l’article 14 es disposa que els/les consellers/es es nomenaran per períodes 
de quatre anys. No obstant això, el seu mandat no podrà ser superior al del 
consistori, i cessarà amb ell. 
 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
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Primer. Nomenar membres del Consell d’Administració de l’empresa 
CALDES HABITATGE , SOCIETAT LIMITADA els següents: 
 
President:  
Sr. Jordi Solé i Ferrando, Alcalde 
 
Vicepresident: 
Sr. Vicenç Personat i Pallarès, Regidor de d’Obra Pública, Serveis i Habitatge. 
 
Consellers: 
Sra. M.Àngels Garcia Pou, en representació del Grup Municipal de CiU. 
Sr. Xavier Ortega Guillén, en representació del Grup Municipal del PSC. 
Sra. Montserrat Romano Bosch, en representació del Grup Municipal del PPC. 
Sr. Pau Olóndriz de Moragas, en representació del Grup Municipal d’ICV-EUiA 
Sr. Salvador Luján Lerma, arquitecte municipal. 
Sr. Josep Maria Recasens Guinot, lletrat de l’àrea de Territori. 
Sr. Xavier Cavero Buscató, arquitecte municipal. 

  
Secretari: 
El Secretari de la Corporació o qui legalment el substitueixi. 
 
Segon. Comunicar l’acord a l’entitat mercantil referida, als/a les regidors/es 
designats/des i a les persones interessades. 
 
Tercer. Facultar el senyor alcalde per a la signatura de tots els documents per 
elevar a públic aquest acord de la societat Caldes habitatge, SL, així com per 
efectuar qualsevol altra tramitació en relació amb la inscripció d’aquesta en el 
Registre Mercantil i en el Registre d’Ens Locals de Catalunya 

 
 

17. CONSTITUIR LA JUNTA GENERAL DE LA SOCIETAT GESTIÓ 
MUNICIPAL DE SERVEIS, SA. 
 
Primerament s’explica la proposta d’Alcaldia que consta a l’expedient amb les 
aportacions dels diversos grups municipals. 
 
No hi ha intervencions. 
 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents [17 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); de CIU (3); del 
PSC (2); del PPC (1); i d’ICV-EUiA (1)], 
 
 

           ACORDA: 
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Identificació de l’expedient  
 
Expedient número SGGE201100056 de Serveis Generals, d’organització del 
cartipàs municipal 2011-2015. 
 

DICTAMEN: 

Antecedents 
 
Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 
424/2011, de 28 de març, i constituït el passat 11 de juny el nou Ajuntament, es 
fa necessari procedir al nomenament dels representants de la Corporació en 
els òrgans col.legiats de les entitats mercantils amb capital social íntegrament 
públic. 
Fonaments de dret 
 
D’acord amb el que estableix l’article 8, Títol III, dels estatuts socials de la 
companyia mercantil “Gestió Municipal de Serveis, SA (GMSSA)”, la direcció i 
administració de la societat anirà a càrrec del Ple de l’Ajuntament, el qual 
assumirà les funcions de Junta General; del Consell d’Administració i del 
Gerent. 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Constituir la Junta General de la societat Gestió Municipal de Serveis 
SA (GMSSA) amb els membres següents: 
 
Nom i cognoms    DNI    càrrec 
Jordi Solé i Ferrando   38152535C  alcalde 
Josep Gaspar Blancafort   52158865V  regidor 
Vicenç Personat i Pallarès   77267882A              regidor 
Montserrat Grau Giner   47705649S  regidor 
Roser Guiteras López   77304561C             regidora 
Jaume Mauri Sala    52157740L              regidor 
Isidre Pineda Moncusí   47154987L  regidor 
Josep Ramon Marañés Vidal  34755739W  regidor 
Sara Marcé Adrián    38429070A  regidora 
M. Pilar Aznar López   37796808B  regidora 
 
Òscar Serra i Chinchilla   77301535F  regidor 
Josep Miquel Galvan Mascarell  35098774S  regidor 
M. Àngels Garcia Pou   52151209C  regidora 
 
Montserrat Coll Mañosa   79270851V  regidora 
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Xavier Ortega Guillén   43415358Y  regidor 
 
Montserrat Romano Bosch  38098618S  regidora 
Pau Olóndriz De Moragas   36963199Z  regidor 
 
 
Segon. Comunicar l’acord a l’entitat mercantil referida, als/a les regidors/es 
designats/des i a les persones interessades. 
 
Tercer. Facultar el senyor Alcalde per a la signatura de tots els documents per 
elevar a públic aquest acord de la societat Gestió Municipal de Serveis, SA, així 
com per efectuar qualsevol altra tramitació en relació amb la inscripció 
d’aquesta en el Registre Mercantil i en el Registre d’Ens Locals de Catalunya. 
 
 
18. NOMENAR ELS MEMBRES INTEGRANTS DEL CONSELL 
D’ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT GESTIÓ MUNICIPAL DE SERVEIS, 
SA. 
 
Primerament s’explica la proposta d’Alcaldia que consta a l’expedient amb les 
aportacions dels diversos grups municipals. 
 
No hi ha intervencions. 
 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  [11 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); i d’ICV-EUiA (1); i  
6 abstencions de CIU (3); del PSC (2); i del PPC (1)], 
    

               ACORDA: 
 
Identificació de l’expedient  
 
Expedient número SGGE201100056 de Serveis Generals, d’organització del 
cartipàs municipal 2011-2015. 
 

DICTAMEN: 

Antecedents 
 
Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 
424/2011, de 28 de març, i constituït el passat 11 de juny el nou Ajuntament, es 
fa necessari procedir al nomenament dels representants de la Corporació en 
els òrgans col.legiats de les entitats mercantils amb capital social íntegrament 
públic. 
 



 

 43

Plaça de la Font del Lleó, 11 
Tel. 93 865 56 56 
Fax 93 865 56 57 
www.caldesdemontbui.cat 
08140 Caldes de Montbui 

D’acord amb el que estableix l’article 8, Títol III, dels estatuts socials de la 
companyia mercantil “Gestió Municipal de Serveis, SA (GMSSA)”, la direcció i 
administració de la societat anirà a càrrec del Ple de l’Ajuntament, el qual 
assumirà les funcions de Junta General; del Consell d’Administració i del 
Gerent. 
 
L’article 13 dels esmentats estatuts estableix que el Consell d’Administració 
estarà integrat per cinc administradors designats lliurement per la Junta 
General, entre persones especialment capacitades, dels quals dos seran 
membres de la Corporació. 
Així mateix, també preveu que el President del Consell d’Administració serà 
designat per l’Alcalde president de la Corporació i el seu nomenament recaurà 
sobre un dels membres d’aquest consell, membre de la Corporació i de 
conformitat amb l’article 73 del Reglament de Serveis de les Corporacions 
Locals; actuarà de secretari del consell la persona deisgnada pel mateix 
consell, podent recaure el nomenament en un conseller o persona aliena al 
consell. 
De conformitat amb el que estableix l’article 14, el termini de durada dels 
càrrecs dels consellers membres de la corporació és el mateix que duri el 
mandat electoral del qual són investits en virtut de les normes electorals 
aplicables, però la durada dels càrrecs dels consellers no regidors designats és 
de dos anys, podent ser reelegibles per altres períodes d’igual durada.  
 
En la sessió de Junta General de GMSSA de data 18 de juliol de 2007 es va 
nomenar vocal del consell d’administració al sr. Josep Ventura i Humet.  
 
Recentment, en data 10 de juny de 2011, el senyor Josep Ventura Humet ha 
presentat un escrit al registre general d’entrada de l’Ajuntament, mitjançant el 
qual comunica la seva renúncia a l’esmentat càrrec. 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Acceptar la renúncia en el càrrec de vocal del Consell d’Administració 
de l’empresa Gestió Municipal de Serveis, SA al sr. Josep Ventura i Humet, 
amb DNI núm. 36305454T.  
 
Segon. Agrair públicament al senyor Josep Ventura i Humet els serveis prestats 
a l’empresa Gestió Municipal de Serveis SA. 
 
Tercer. Nomenar membres del Consell d’Administració de l’empresa Gestió 
Municipal de Serveis SA (GMSSA) els següents: 
 
President:  

Sr. Vicenç Personat i Pallarès, primer tinent d’alcalde i  
                regidor d’Obra Pública, Serveis i Habitatge. 
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 Vocals:  
Sr. Jaume Mauri Sala, regidor d’Espais Públics i Sostenibilitat. 
Sr. Josep Ramon Marañés Vidal, regidor d’Hisenda i 
                                                     Promoció Econòmica. 
Sr. Jordi Pagès i Martínez, arquitecte tècnic municipal 
Sr. Joan Busquets i Xambó, cap de l’Àrea de Serveis Territorials 
 
Secretari: Sr. Jaume Francisco Sans 

 
Quart. Comunicar l’acord a l’entitat mercantil referida, als/a les regidors/es i a 
les persones interessades. 
 
Cinquè. Facultar el senyor Alcalde per a la signatura de tots els documents per 
elevar a públic aquest acord de la societat Gestió Municipal de Serveis, SA, així 
com per efectuar qualsevol altra tramitació en relació amb la inscripció 
d’aquesta en el Registre Mercantil i en el Registre d’Ens Locals de Catalunya. 
 
Sisè. Facultar el secretari del Consell d’Administració de GMSSA per elevar a 
públic el present acord. 
 
 
19. NOMENAR ELS REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT DE CALDES 
DE MONTBUI A LA FUNDACIÓ PRIVADA “RESIDÈNCIA SANTA 
SUSANNA” I, CONSEQÜENTMENT, A LA FUNDACIÓ PRIVADA  “LLEGAT 
SANTA SUSANNA”, PER AL QUADRIENNI 2011-2015. 
 
Primerament s’explica la proposta d’Alcaldia que consta a l’expedient amb les 
aportacions dels diversos grups municipals. 
 
No hi ha intervencions. 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents [17 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); de CIU (3); del 
PSC (2); del PPC (1); i d’ICV-EUiA (1)], 
 

          ACORDA: 
 

Identificació de l’expedient  
 
Expedient número SGGE201100056 de Serveis Generals, d’organització del 
cartipàs municipal 2011-2015. 
 
 

DICTAMEN: 
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Antecedents 
 
Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 
424/2011, de 28 de març, i constituït el passat 11 de juny el nou Ajuntament, es 
fa necessari nomenar els representants municipals al Patronat de la Fundació 
Privada “Residència Santa Susanna” i, conseqüentment, a la Fundació 
Privada  “Llegat Santa Susanna”, per al quadrienni 2011-2015. 
 
Fonaments de dret 
 
L’article 10è dels estatuts socials del Patronat de la Fundació Privada 
Residència Santa Susanna determina el següent: 
 
“Article desè 
El Patronat és format per 8 membres, entre els quals es troba un President/a, 
un Vice-president/a, i un nombre de 6 vocals. El Patronat nomenarà entre els 
seus membres un secretari/ària i un tresorer/a. Aquest últim haurà de tenir la 
capacitat tècnica suficient per exercir les obligacions pròpies d’aquest càrrec. 
 
L’Alcalde President de l’Ajuntament de Caldes de Montbui serà Patró nat, i en 
aquesta condició n’exercirà la presidència. 
 
El Rector de la Parròquia de Santa Maria de Caldes de Montbui també serà 
Patró nat, i en aquesta condició n’exercirà la Vice-presidència. 
 
La resta de Patrons tindran la condició d’electius, d’acord amb les següents 
regles: 
 

a. Dos Patrons elegits per l’Ajuntament de Caldes de Montbui, en sessió 
plenària i per majoria absoluta dels vots favorables.  

b. Dos Patrons nomenats pel Rector de la Parròquia de Santa Maria de 
Caldes de Montbui 

c. Dos Patrons elegits pel Patronat. 
 
Per ser Patró caldrà ser major d’edat i veí/ïna de Caldes de Montbui." 
 
Fonaments de dret 
 
D’acord amb la Llei 4/2008 de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de 
Catalunya relatiu a les persones jurídiques, on es regula, entre d’altres 
qüestions, la composició del patronat i la designació i exercici del càrrec del 
Patró. 
 
Els articles 10è i 11è dels Estatuts de la Fundació Privada Residència Santa 
Susanna. 
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Resolució 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Nomenar els senyors Josep Soley Marsal i Salvador López 
Ayguasanosa, per al quadrienni 2011-2015, representants de l’Ajuntament de 
Caldes de Montbui en el Patronat de la Fundació privada “Residència Santa 
Susanna”, implicant aquest nomenament, en conseqüència, ser també els 
representants municipals en la Fundació privada “Llegat Santa Susanna”. 
 
Segon. Comunicar l’acord a ambdues fundacions privades i a les persones 
interessades. 
 
 
20. DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 660/2011, 
DICTAT EN DATA 14 DE JUNY DE 2011, D’ORGANITZACIÓ DEL 
CARTIPÀS MUNICIPAL 2011-2015. 
 
Primerament s’explica la proposta d’Alcaldia que consta a l’expedient amb les 
aportacions dels diversos grups municipals. 
 
No hi ha intervencions. 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda donar compte del decret 
d’alcaldia núm. 660/2011, dictat en data 14 de juny de 2011, d’organització del 
cartipàs municipal 2011-2015. 
 
Identificació de l’expedient  
 
Expedient número SGGE201100056 de Serveis Generals, d’organització del 
cartipàs municipal 2011-2015. 
 

DICTAMEN: 

Antecedents 
 
En data 14 de juny de 2011, el Sr. Jordi Solé i Ferrando, Alcalde-President de 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui, ha dictat el Decret núm. 660/2011 
d’organització del cartipàs municipal 2011-2015, mitjançant el qual es 
constitueix la Junta de Govern Local, es proposa al ple de l’ajuntament la seva 
periodicitat, es nomena els tinents d’alcalde i els membres de la Junta de 
Govern Local, i s’acorden les atribucions de la Junta de Govern Local per 
delegació expressa de l’Alcaldia. 
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La Junta de Govern Local, en data 17 de juny de 2011, va  acordar l’acceptació 
del contingut del decret d’alcaldia número 660/2011, de data 14 de juny de 
2011, en relació amb la Junta de Govern Local corresponent a la legislatura 
2011-2015. 
 
A continuació es transcriu el contingut literal de l’esmentat decret: 
 
“DECRET NÚM. 660/2011 
 
Identificació de l’expedient 
Expedient número SGGE201100056 de Serveis Generals, d’organització del cartipàs 
municipal 2011-2015. 
 
Antecedents 
Celebrades les Eleccions Locals el passat 22 de maig de 2011 i constituït el nou 
Ajuntament el passat 11 de juny, es fa necessari procedir a l’establiment de la nova 
organització municipal. 
 
Aquesta necessitat ve determinada per la potestat d’autoorganització de les 
Corporacions locals que estableixen l’article 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, així com i l’article 8.1.a), 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. 
 
Per tant i en l’exercici d’aquesta potestat, correspon a l’Alcaldia, dintre de l’àmbit de la 
seva competència, nomenar els: 
 
 

- Tinents d’Alcalde. 
- Membres de la Junta de Govern Local. 
- Regidors responsables d’àrees o serveis. 
- Altres delegats de l’alcaldia en entitats territorials o institucionals. 
- Establir el règim de delegacions de les competències que cregui adients a 

cadascun dels òrgans col·legials o, si escau, unipersonals. 
 
Així mateix, s’ha d’establir el règim de delegació d’atribucions de l’Alcaldia a la Junta 
de Govern Local i s’han d’efectuar les delegacions especials per a la direcció interna i 
la gestió dels serveis als diferents regidors/es. 
 
Finalment, també  s’han de nomenar els representants de l’alcalde en territoris, entitats 
o sectors d’activitat.  
 
Fonaments de dret 

- Articles 4.1.a) i 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del 
règim local. 

- Articles 8.1.a), 53.2 i 53.3, 99 i concordants 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. 
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- Articles 43 a 48, ambdós inclosos, 52 i 53, del Reial Decret 2568/1986, de 28 
de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals. 

 
En virtut de les facultats que l’ordenament jurídic em confereix, 
 
RESOLC: 
 
Primer. Constituir la Junta de Govern Local, com a òrgan col·legiat municipal de amb 
funcions d’assistència permanent a l’alcalde i amb caràcter resolutori amb les 
competències que se li deleguen en aquest moment per l’alcaldia i les que el ple li 
pugui delegar, la qual quedarà integrada pels membres següents: 
 
President:  Sr. Jordi Solé i Ferrando. 
 
Vocals: Sr. Vicenç Personat Pallarès, regidor.   
  Sra. Montserrat Grau Giner, regidora. 
  Sr. Jaume Mauri Sala, regidor. 
  Sr. Isidre Pineda Moncusí, regidor. 
 
Segon. Proposar al Ple que la Junta de Govern Local fixi la seva periodicitat de 
celebració de sessions ordinàries tots els divendres no festius, tret del mes d’agost que 
no se’n celebraran, a les 13:30 hores, a les dependències d’aquest Ajuntament, prèvia 
convocatòria a l’efecte realitzada per aquesta Alcaldia. 
 
Tercer. Nomenar Tinents d’Alcalde els membres de la Junta de Govern Local, per 
l’ordre que tot seguit es detalla, els regidors següents: 
 
1r Tinent d’Alcalde: Sr. Vicenç Personat Pallarès. 
2a Tinenta d’Alcalde: Sra. Montserrat Grau Giner. 
3r Tinent d’Alcalde: Sr. Jaume Mauri Sala. 
4t Tinent d’Alcalde: Sr. Isidre Pineda Moncusí. 
Els tinents d’alcalde, per l’ordre en què han estat nomenats, substituiran a l’Alcalde en 
els supòsits d’absència, malaltia o impediment que impossibiliti a aquest, l’exercici de 
les seves atribucions i exerciran les funcions que aquesta alcaldia els hi confereixi 
conforme a Dret. 
 
Quart. Acordar que les atribucions de la Junta de Govern Local, a més de l’assistència 
permanent a l’alcalde, a l’empara del que disposa l’article 23 de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, reguladora de les bases del règim local i 54 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,  per delegació expressa d’aquesta Alcaldia, ostentarà les atribucions 
següents: 
 
a) Les contractacions de tota classe per una quantia igual o superior a 50.000 €, IVA 

inclòs. Sense que puguin superar el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, 
en cap cas, els 6.000.000 €, incloses les de caràcter plurianual quan la seva 
durada no sigui superior als quatre anys i l’ import acumulat de totes les anualitats 
no superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del Pressupost del 
primer exercici, ni la quantia assenyalada. 
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b) La disposició de despeses en aquells assumptes en què sigui competent per a la 
contractació, d’acord amb l’apartat a) anterior, i de conformitat amb les Bases 
d’execució del pressupost. 

c) L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per a la seva 
contractació d’acord amb l’apartat a) anterior, i estiguin previstos en el Pressupost. 

d) L’adquisició de béns i drets i les concessions sobre aquestes, per una quantia igual 
o superior a 50.000 €, inclòs l’ IVA, ni que puguin superar el 10% dels recursos 
ordinaris del pressupost ni, en cap cas, els 3.000.000€, així com l’alienació del 
patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia indicats, en els supòsits 
següents:  
- La de béns immobles, sempre que estigui prevista en el pressupost.  
- La de béns mobles, tret dels declarats de valor històric o artístic l’alienació dels 

quals no estigui prevista en el pressupost. 
e) L'aprovació de factures i certificacions d’obres, per import igual o superior a 50.000 

€ inclòs l’IVA, llevat de les factures preferents i les de caràcter inajornable o urgent, 
que les aprovarà directament aquesta Alcaldia i en donarà compte de l’aprovació 
en la primera Junta de Govern Local que hi hagi, quan superin aquest import. 

f) L'aprovació i concessió de llicències municipals, és a dir, les llicències d’obres i 
d’activitats, llevat de:  

 Les obres menors subjectes a llicència i/o al règim de comunicació. 
 Les llicències d’obres sol·licitades per les companyies de serveis.  
 Les llicències de gual.  
 Les activitats subjectes al règim de comunicació prèvia  
 Els canvis de nom de les llicències d’activitat. 

g) L’atorgament de subvencions, beques i ajuts, sigui quin sigui el seu import, sempre 
que hagin estat el resultat d’una convocatòria pública. No es contempla en aquesta 
delegació els ajuts puntuals derivats d’urgències socials i causes anàlogues.  

h) L’aprovació de convenis amb altres administracions, entitats de dret públic i ens 
privats per als quals sigui competent aquesta alcaldia, per raó de quantia o de 
matèria, sempre que aquestes no tinguin el caràcter d’indelegables. 

 
Cinquè. La delegació de matèries de l’apartat anterior a favor de la Junta de Govern 
Local, comporta la delegació de tots els actes i acords referents a aquestes 
delegacions, excepte: 
 

- El requeriment de documentació justificativa al licitador de l’oferta més 
avantatjosa que es regula a l’article 135.2 de l’actual redacció de la Llei 
de contractes del sector públic. 

- L’ impuls del procediment en els expedients qualsevol que sigui la seva 
quantia. 

- Les expressament declarades com indelegables per la legislació vigent. 
 
Sisè. Efectuar delegació especial per a la direcció interna i la gestió dels serveis 
corresponents, a partir de l’organigrama que inclou determinats serveis i regidories 
dins de tres grans àrees funcionals, a més de la d’Alcaldia, de dinamització. Tot això 
sense perjudici de les quatre àrees de serveis que consten a l’organigrama municipal, 
atès el que estableix l’article 9.3 del Reglament Orgànic municipal. Així mateix, es fa 
constar que l’enumeració de les competències que es transcriuen no són una relació 
exhaustiva de totes i cadascuna de les competències que inclou cada àrea o regidoria 
esmentada. 
 
- Alcaldia 
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• Comunicació, Relacions Institucionals i Projecció Exterior: 
– Comunicació interna i externa. 
– Mitjans de comunicació públics. 
– Relacions institucionals i protocol. 
– Projecció exterior. 

• Seguretat i Civisme: 
– Policia local. 
– Mobilitat i senyalització viària. 
– Civisme. 
 

• Altres: 
• Planificació estratègica i programació d’actuacions. 
• Coordinació i supervisió de l’obra de govern, regidories, àrees i departaments. 

 
1. Gestió Interna i millora de l’administració 
 
• Hisenda: 

– Confecció i seguiment dels pressupostos municipals. 
– Ordenances fiscals i taxes. 
– Relació amb ORGT. 

 
• Recursos Humans: 

– Relacions amb el comitè d’empresa. 
– Negociació del conveni col·lectiu i seguiment de la seva aplicació. 

 
• Règim Intern i Atenció a la Ciutadania: 

– Oficina d’Atenció al Ciutadà. 
– Administració electrònica i serveis TIC. 
– Padró. 
– Arxiu. 
– Relació amb la Sindicatura de Greuges i amb el Jutjat de Pau. 

 
 
2. Desenvolupament Socioeconòmic: 
 
• Educació i Formació Permanent: 

– Escoles bressol municipals. 
   – Participació en la programació de l’ensenyament i cooperació amb l’administració 

educativa en la creació, construcció i manteniment de centres docents. 
– Pla educatiu de ciutat. 
– Millores als centres d’ensenyament cedits a la Generalitat. 
– Oficina municipal d’escolarització. 
– Escola d’adults i formació permanent. 
– Oficina de català i promoció de la llengua catalana. 

 
• Treball: 

– Plans i tallers d’ocupació. 
– Programes de formació laboral. 
– Borsa de treball i club de feina. 

 
• Promoció Econòmica: 

– Indústria i empresa: 
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– Servei d’empresa, Caldes Emprèn i Club de l’emprenedor. 
– Relació amb les entitats empresarials. 
– Millores als polígons industrials. 

     – Comerç i consum: 
– Programa de promoció del comerç local Caldes Centre Comercial. 
– Interlocució amb les associacions de comerciants. 
– Mercat municipal. 
– Oficina del consumidor. 

     – Agricultura i ramaderia: 
• Promoció dels productes agroalimentaris locals i promoció de la qualitat 
alimentària. 
• Horts domèstics a Torre Marimon. 
• Interlocució amb el sector. 
 

• Cultura i Patrimoni: 
– Equipaments culturals públics. 
– Museu Thermàlia. 
– Programació cultural. 
– Relació amb les entitats culturals i suport a les activitats. 
– Gestió, protecció i promoció del patrimoni. 
 

• Promoció Turística i Termalisme: 
– Promoció turística, marca turística, desenvolupament de l’oferta i les 

infraestructures turístiques, interlocució amb el sector. 
– Oficina de turisme. 
– Fires i jornades gastronòmiques. 
– Foment del termalisme. 

 
• Acció Social: 

– Polítiques socials, igualtat i salut: 
• Programa d’atenció a la dona i a la família. 
• Programa d’atenció a la infància. 
• Centre obert. 
• Igualtat d’oportunitats. 
• Programes de suport sociosanitari adreçats a la gent gran. 
• Persones amb dependència. 
• Atenció domiciliària. 
• Relació amb les entitats del tercer sector social. 
• Foment del voluntariat social. 
• Salut. 
• Coordinació amb el CAP. 

 
– Integració ciutadana: 

• Polítiques d’ acollida i integració de nouvinguts. 
• Relació amb les entitats de nouvinguts. 

 
• Participació Ciutadana i Cooperació: 

– Participació ciutadana: 
• Consells de participació i altres processos participatius. 
• Pla Estratègic. 

 
– Cooperació al desenvolupament: 
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• Execució del pla de cooperació. 
• Definició, finançament i seguiment de projectes de desenvolupament. 
• Programes de sensibilització sobre la lluita contra les desigualtats nord – 
sud. 
• Relació amb les entitats de solidaritat. 

• Gent Gran: 
– Promoció de l’envelliment actiu. 
– Relacions amb les entitats de la gent gran. 
– Espai de gent gran a Cases dels Mestres. 

 
• Joventut: 

– Polítiques de joventut. 
– Espai jove El Toc. 

 
• Esports: 

– Gestió de les instal·lacions esportives municipals. 
– Promoció de l’esport. 
– Relació i suport a les entitats esportives. 
– Esport escolar. 

 
3. Desenvolupament Territorial: 
 
• Urbanisme, Planejament Territorial i Urbanitzacions: 

– Planejament i gestió urbanística: desenvolupament del POUM (plans parcials, 
plans especials, polígons d’actuació, modificacions de planejament). 

– Autoritzacions d’urbanisme (llicències, parcel·lacions, informes urbanístics) i 
d’activitats. 

– Protecció de la legalitat urbanística i control d’obres als espais públics. 
– Urbanitzacions. 
– Xarxa viària supramunicipal i infraestructures de transport. 

 
 
• Obra Pública, Serveis i Habitatge: 

– Obra pública: redacció de projectes, contractació, control de l’execució, recepció 
d’obres. 

– Manteniment d’equipaments públics. 
– Serveis municipals: 

• Aigua. 
• Clavegueram. 
• Enllumenat públic. 
• Xarxes de distribució. 
• Neteja viària i equipaments. 
• Servei d’Acollida d’Animals i relacions amb protectora d’animals. 
• Serveis funeraris. 

– Salut pública. 
– Polítiques d’habitatge: promoció d’habitatge públic, oficina local d’habitatge, 

Caldes Habitatge, SL. 
 

• Espais Públics i Sostenibilitat: 
– Manteniment parcs, jardins i zones verdes. 
– Manteniment i millora de via pública i d’espais públics. 
– Gestió dels residus. 
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– Protecció del medi natural. 
– Manteniment de camins i prevenció d’incendis. 
– Pla d’acció per a l’energia sostenible. 
– Sensibilització mediambiental. 
– Transport urbà i interurbà. 

 
La delegació especial es fa en la modalitat prevista a l’apartat cinquè, lletra b) de 
l’article 43 del RD 2568/1986, sota la direcció de l’Alcaldia presidència, i d’acord amb 
les reserves que l’Alcaldia reté i amb els nomenaments següents: 
 
• Sr. Jordi Solé i Ferrando, alcalde, es reserva les competències següents: 

– Responsable de seguretat i civisme. 
– Responsable de comunicació, relacions institucionals i projecció 
   Exterior. 

 
• Sr. Vicenç Personat Pallarès, 1r tinent d’alcalde, i assumeix les competències 

següents: 
– Regidor d’Urbanisme, Planejament Territorial i Urbanitzacions. 
– Regidor d’Obra Pública, Serveis i Habitatge. 
– Regidor de Recursos Humans. 
– Representant a les entitats urbanístiques col·laboradores. 

 
• Sra. Montserrat Grau Giner, 2a tinenta d’alcalde, i assumeix les competències 

següents: 
– Regidora de Joventut. 
– Regidora d’Esports. 

 
• Sr. Jaume Mauri Sala, 3r tinent d’alcalde, i assumeix les competències 

següents: 
– Regidor d’Espais Públics i Sostenibilitat. 

 
• Sr. Isidre Pineda Moncusí, 4t tinent d’alcalde, i assumeix les competències 

següents: 
– Regidor d’Acció Social. 
– Regidor de Promoció Turística i Termalisme. 
– Regidor de Participació Ciutadana i Cooperació. 

 
• Sr. Josep Gaspar Blancafort, regidor Portaveu del grup municipal d’ERC, i 

assumeix les competències següents: 
– Regidor de Cultura i Patrimoni. 
– President del Consell Municipal de Cultura. 

 
• Sra. Roser Guiteras López, regidora, i assumeix les competències següents: 

– Regidora d’Educació i Formació Permanent. 
 
• Sr. Josep Ramon Marañés Vidal, regidor, i assumeix les competències 

següents: 
– Regidor d’Hisenda. 
– Regidor de Promoció Econòmica. 

 
• Sra. Sara Marcé Adrián, regidora, i assumeix les competències següents: 

– Regidora de Règim Intern i Atenció a la Ciutadania. 
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• Sra. M. Pilar Aznar López, regidora, i assumeix les competències següents: 

– Regidora de Treball. 
– Regidora de Gent Gran. 

 
 
Setè. Acordar que les funcions delegades que tindran els regidors delegats nomenats 
a l’apartat anterior seran les següents: 
 

- Atorgament de conformitat a les propostes i/o resolucions: Correspondrà als/a 
les regidors/es amb delegació especial l’atorgament de conformitat amb les 
propostes d’acord i resolució que se sotmetin a l’òrgan decisori municipal 
competent.  

- Així mateix, l’atorgament de conformitat amb les propostes d’acord i resolució, 
correspondrà als regidors/es amb delegació especials per a la direcció interna i 
la gestió dels serveis, quan l’òrgan decisori sigui l’Alcaldia. 

 
Vuitè. Nomenar com a delegada de l’alcaldia al barri o pedania de Sant Sebastià 
de Montmajor a la senyora Ana Moreno Rodríguez i com a substitut de la delegada 
de l’alcaldia en aquest barri al senyor Josep Maria Carbonell Espinosa. 
 
Novè. Fer pública aquesta Resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a la revista “La Vila” i a la seu electrònica 
de la pàgina web de l’Ajuntament, en compliment del que disposen els articles 44.2 i 
46.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament 
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals i comunicar-la a totes 
les Àrees, departaments i serveis de l'Ajuntament. 
 
Desè. Entrada en vigor i derogacions. 

1. El present Decret és executiu des del dia següent a la data d’aquest propi 
Decret, o sigui, el dia 15 de juny de 2011. Això de conformitat amb el que 
disposa l’article 44.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals i haurà d’inscriure’s al Llibre de Decrets de l’Alcaldia amb data 
d’avui. 

2. Queda sense efecte el Decret d’Alcaldia núm. 949/2007 i els altres decrets de 
delegació de l’anterior legislatura, als quals s’establia l’estructura orgànica de 
l’administració de l’Ajuntament de Caldes de Montbui. 

Onzè. Notificar aquesta resolució als interessats, en el benentès que si en el termini de 
cinc dies des de la recepció de la notificació no manifesten res en contra s’entendrà 
que accepten tàcitament els nomenaments i delegacions que conté. Donar-ne compte 
al Ple en la primera sessió que celebri, en compliment del que disposa l’article 38.d) 
del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.” 
 
Fonaments de dret 
 
Únic: L’article 21.1.k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 
de Règim Local, disposa que l’Alcalde pot ostentar l’atribució de l’exercici de les 
accions judicials i administratives i la defensa de l’Ajuntament en les matèries 
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de la seva competència, fins i tot quan les hagués delegat a un altre òrgan i, en 
cas d’urgència, en matèries de la competència del Ple, en aquest supòsit 
donant-ne compte a la primera sessió plenària que celebri per a la seva 
ratificació. 
 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Únic. Restar assabentats del Decret d’Alcaldia número 660/2011, dictat en data 
14 de juny de 2011, pel qual es constitueix la Junta de Govern Local, es 
proposa al ple de l’ajuntament la seva periodicitat, es nomena els tinents 
d’alcalde i els membres de la Junta de Govern Local, i s’acorden les atribucions 
de la Junta de Govern Local per delegació expressa de l’Alcaldia. 

 
 

21. ESTABLIR L’ASSIGNACIÓ ECONÒMICA A FAVOR DELS DIFERENTS 
GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS I ESTABLIR EL RÈGIM DE 
RETRIBUCIONS I D’INDEMNITZACIONS A FAVOR DELS REGIDORS I DE 
LES REGIDORES DE LA CORPORACIÓ.  
 
Primerament s’explica la proposta d’Alcaldia que consta a l’expedient amb les 
aportacions dels diversos grups municipals. 
 
Pren la paraula el senyor Olondriz: 
“Aquest és un punt que sempre aixeca ampolles. Ho va fer fa quatre anys i 
espero que no ho faci aquesta vegada, ja que com a mínim ara segur que a 
resultes d’aquest Ple no haurem de pagar cap multa a la Seguretat Social, com 
va passar fa quatre anys. 
 
Avanço que el meu vot serà negatiu, tant en aquest punt com en el següent, cal 
felicitar a l’equip de govern perquè, malgrat les diferències que tenim, a fet un 
esforç de reduir la despesa dels diferents tipus d’assignacions als polítics. 
 
Cal explicar quines són aquestes assignacions i potser explicaré alguna cosa 
del proper punt. Bàsicament són tres les assignacions: als partits, als regidors 
no alliberats i els sous als regidors alliberats. 
 
Les assignacions als partits estan fetes segons aquest sistema que tenim, és el 
que tenim, té mancances i coses que fallen i que jo voldria canviar – i ha 
d’altres que no volen canviar-les ja que estan bé com estan-, té mancances.  
 
Deia que tenia mancances perquè queden coses penjades, perquè la gent que 
no té representació, com s’ho fa? I el poc control –malgrat el Tribunal de 
Comptes que rep tots els comptes dels partits-, la poca transparència a que 
estem acostumats sobre els diners que ens gastem rebuts per l’Ajuntament. 
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Jo d’entrada prenc un compromís, un compromís que hem complert en part. 
Hem anat explicant quant ens gastàvem, euro a euro, durant la campanya 
electoral. Ho hem anat explicant públicament, també van al Tribunal de 
Comptes les nostres comptes, eh! No ens escapem, però el compromís és que 
serem més transparents en el què ens gastem com a partit a partir d’ara. És un 
compromís que prenc ara. 
 
Quan mirem el funcionament o la despesa que es destina a aquests partits 
veiem que més o menys tots els partits de Caldes de Montbui –uns tenen més 
militants, uns altres tenen menys, uns tenen més regidors, d’altres tenen 
menys- doncs, que el que menys cobra, cobra 6.800,00 euros l’any, que 
segons perquè dediquen aquests euros, es pot considerar que és molt o poc, 
però el que més cobra, doncs, cobra 20.000,00 euros l’any. La diferència -i no 
vull posar en qüestió que un té deu regidors i els té democràticament, no vull 
qüestionar-ho-, dic, crec que el que diem és que la diferència és abismal i per 
aquí s’hagués pogut reduir encara més la despesa. 
 
L’altre punt en el qual nosaltres tampoc estem d’acord és en la desproporció 
que hi ha d’assignacions dels regidors no alliberats entre els que estan al 
govern i els que estan en l’oposició.  
Home, amb una concepció –malgrat la participació com deia l’alcalde abans-, 
que el govern fa la feina i l’oposició només ve als plens a controlar, potser sí, 
però és que l’oposició també ha de fer feina. No cobrem només per venir als 
plens sinó per venir a les Comissions Informatives, per informar-nos, per 
estudiar els temes.  
Algunes vegades alguns regidors o regidores de l’oposició han de dedicar tant 
esforç com algun regidor de l’equip de govern. No vull dir amb això que les 
compensacions haurien de ser iguals però sí més equilibrades al final del mes. 
Un regidor del equip de govern s’emporta el doble que un regidor de l’oposició. 
 
I finalment queda el sou dels alliberats; i alliberats què vol dir: Que són uns 
diners que destinem a persones que les alliberem del temps que estan dedicant 
a una altra cosa. Aquí també s’hauria d’aprofundir més amb com es 
retribueixen aquestes tasques. Entenem que han d’existir, hi ha gent que pensa 
que no, però és una fórmula d’equitat el pagar un sou a qui dedica la seva 
jornada laboral a l’Ajuntament. No ens podem imaginar un treballador d’una 
cadena de la construcció, d’una companyia d’automòbils o una empresa del 
metall que podria ser perfectament l’alcalde del seu poble, ha de tenir dret a 
ser-ho, no ens podem imaginar que aquesta persona fes les seves vuit hores al 
taller o a la fàbrica i que després amb l’horari que li quedés fes les vuit hores 
més a l’Ajuntament. Per això li diem que l’alliberem del seu temps de treballs.  
 
Potser sí ens hauríem de revisar altres casos en els quals les persones que 
puguin viure d’altres ingressos o rendes no seria necessari alliberar-los del seu 
temps, ja que el seu temps ja està prou alliberat. 
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Davant d’això hi ha unes quantitats que s’han congelat respecte l’any passat i 
aquí voldria dir un parell de coses: 
 
La primera proposta que vam rebre –la setmana passada- i aquesta és la 
cronologia dels fet, era una proposta en la qual els sous dels regidors i de 
l’alcalde s’augmentaven un 5%. Posteriorment des d’ICV-EUiA us vam fer 
arribar una proposta en la qual demanàvem diverses coses, algunes les heu 
assumit –suposo que tampoc reconeixereu que és perquè jo us ho hagi 
proposat- , però espero que hagi influït una mica.  
Quines propostes eren? Congelar el sou dels alliberats, congelar totes les 
aportacions, reduir el nombre d’alliberats en aquests moments. Quatre 
persones; dos a temps complerts i dues al 50%, considerem que són moltes. 
Reduir la despesa global pels partits, però especialment compensant la 
diferència que hi  ha entre els que menys aportació tenen i el que més tenen.  
 
No hem proposat cap fórmula, estàvem disposats a negociar o parlar de 
fórmules. Es podrien buscar fórmules de topall, que tinguis els regidors que 
tinguis a partir d’un límit ja no tinguis més diners o de compensació o inclús 
altres fórmules que podríem parlar-ne. També vam proposar l’equiparació 
d’indemnitzacions entre el govern i l’oposició, però com que de totes aquestes 
propostes només s’ha aplicat -segurament perquè es creu convenient i els hi 
felicito que així sigui- la congelació dels salaris el meu vot serà negatiu.” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“Moltes gràcies. Jo també aprofito com el Pau per tractar els dos punts a l’hora i 
així ja no fragmentar el debat. 
 
En tot cas és cert que vam tenir Junta de Portaveus en la qual se’ns va passar 
una proposta amb unes determinades quantitats que havia elaborat l’equip de 
govern i en aquesta proposta se’ns va dir que al llarg d’aquella setmana 
presentéssim aquelles consideracions que creiéssim oportunes. 
 
D’entrada la proposta era cert que plantejava un decrement en quant al còmput 
global del mandat anterior, però també és cert que nosaltres vam manifestar 
que davant aquesta proposta era bo poder fer una major reducció en dos 
aspectes: Per una banda demanàvem que es congelés l’aportació a les 
persones, tan alliberades com per assistències a òrgans col·legiats. En aquest 
sentit hi havia aquest increment que s’ha comentat d’aproximadament respecte  
el que s’havia fet en el mandat anterior i creiem que mentre el personal de 
l’administració se li abaixa el 5% i ara se li congela, no tocava pujar els sous. 
 
I un altre de l’apartat seria l’assignació als grups polítics que és un repartiment 
passat en un context diferent, entenent que malgrat tinguis la representació que 
tinguis, la despesa base pot ser similar, no tens més despesa com a grup per 
tenir més regidors. I per això aquesta desproporció que ja s’ha comentat de 
20.000,00 euros pel grup de l’equip de govern respecte al que menys té 
6.000,00 euros de l’oposició, doncs demanàvem que s’equiparés.  
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Per tant, nosaltres creiem que aquest sistema no es correspon amb la realitat 
perquè entenem la representació que tenen, però també entenem que la 
despesa que poden tenir com a grup, encara que tinguin més regidors tampoc 
s’incrementa proporcionalment amb els regidors. Han fet el gest dels 25 euros, 
però sembla que no és la filosofia de la proposta que feia. 
 
Respecte el tema de la congelació, és cert que han retornat a la quantitat que 
es rebia per assistència al Ple del final del mandat i que també han 
decrementat les propostes inicials dels sous dels alliberats que tenien; aquest 
increment del 5%, baixant-ho dels 41.550.60 per exemple que presentaven pels 
regidors alliberats a 39.552,32 que és una mica més del que es pressupostava 
l’any passat de 38.904,00 euros, o de 55.000,00 que es proposava per alcaldia 
a 52.253,12 euros. 
 
El que ens intriga de la proposta és el redactat de la mateixa. Si realment es 
portarà a la pràctica aquest decrement o no. En el redactat posa que els 
alliberats no podran treballar per compte d’altres o no poden tenir una altra 
feina perquè estan amb dedicació –parcial o exclusiva- però en canvi diu que 
serà sense perjudici de les indemnitzacions que els puguin correspondre per 
l’assistència als consells d’administració o òrgans de govern, entitats o 
empreses públiques o privades fins el màxim de dos, que curiosament 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui d’empreses públiques en té dos. No s’ha 
cobrat –que jo sàpiga- mai a l’Ajuntament per assistir als Consells 
d’Administració de les empreses municipals.  
Els representants polítics que han assistit ho han fet sense una retribució 
econòmica al darrera. Voldria que ens aclarís si aquest decrement anirà 
compensat per unes indemnitzacions que s’aprovin per assistència als Consells 
d’Administració. 
Com que fins ara no s’han cobrat, doncs, per aclarir-ho. Gràcies.” 
 
Pren la paraula la senyora Romano: 
“Bona nit. Nosaltres un cop hem rebut les dues propostes, la inicial i la que ens 
heu fet arribar ara fa dos dies, ens alegrem que hagueu congelat els sous, però 
creiem que l’actual situació del país podria portar-vos a estrenya una mica més 
el cinturó d’aquesta despesa i anar mirant l’IPC de l’any i si milloren les coses, 
millorar aquests sous. Creiem que en la situació actual de  moltes famílies de 
Caldes i del país en general, el govern actual podria haver près algun tipus de 
mesura en la qual es disminueix la despesa. Gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor Serra: 
“Fer un petit incís per dir que som els darrer en parlar i que la resta de partits ja 
han defensat els seus arguments -perfectament vàlids- i nosaltres no voldríem 
reiterar-nos. 
 
Dir a la resta de grups de l’oposició que coincidim gairebé amb la majoria dels 
arguments. Per nosaltres també seria una bona idea utilitzar un criteri 
d’establiment d’un topall en el cas del grup municipal d’ERC. És evident que el 
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resultat de les eleccions avalen el nombre de regidors que han obtingut, però 
és evident que aquesta diferència incrementa. Apostaríem fermament que es 
tingués en compte aquesta proposta. 
 
En un altre ordre, personalment també ens assentim plenament satisfets 
perquè -Pau si ens ho permets- va ser una conversa informal que vam tenir 
dissabte i vam poder traslladar al primer tinent d’alcalde, el senyor Personat, la 
nostra disconformitat per tot plegat.  
Bàsicament per un criteri econòmic de sentit comú que entenem que és el que 
hem d’aplicar. Si l’estem aplicant i exigint a la resta de mitjans i empreses, ens 
ho hem d’aplicar a nosaltres també. 
 
Vull dir que ens sentim satisfets perquè rectificar és de savis i amb bon criteri 
l’equip de govern ens ha presentat una contra proposta que anava en la línea 
de congelar les retribucions. 
 
Coincidim també amb la senyora Romano en què podíem haver anat una mica 
més enllà i nosaltres som els primers que proposem que pel que calgui sempre 
hi som a temps de rebaixar. Gràcies.”  
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Des del govern municipal farem la replica en el següent punt ja que també es 
tracten coses que han anat sortint en aquestes intervencions. “ 
 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  [10 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); 3 abstencions de 
CIU (3); i 4 vots en contra del PSC (2); del PPC (1); i d’ICV-EUiA (1)], 
    

           ACORDA: 
 
Identificació de l’expedient  
 
Expedient número SGGE201100056 de Serveis Generals, d’organització del 
cartipàs municipal 2011-2015. 
 

DICTAMEN: 

Antecedents 
Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial Decret 
424/2011, de 28 de març, i establert el nou Cartipàs Municipal, resulta 
indispensable fixar una assignació econòmica als grups polítics i un règim 
de retribucions i indemnitzacions als regidors i regidores de la Corporació. 
 
Fonaments de dret 

- L’article 73 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local. 
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- Article 166 i 167 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  

- Articles 13 i concordants del Reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, 
de 28 de novembre. 

 
De conformitat amb el que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, i amb l’article 13 del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, els membres de les Corporacions 
Locals tenen el dret de percebre indemnitzacions per les despeses efectives 
ocasionades en l’exercici del seu càrrec.  
Tanmateix, els regidors i regidores de la Corporació que no tinguin dedicació 
exclusiva ni dedicació parcial percebran indemnitzacions en concepte 
d’assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans 
col·legiats dels quals formen part, en la quantia assenyalada pel Ple. 
 
Resolució, 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Establir, amb efectes del dia 11 de juny de 2011, data de constitució 
d’aquest Ajuntament, a favor dels diferents grups polítics municipals una 
assignació econòmica que haurà de comptar amb un component fix idèntic per 
a tots els grups i un altre variable en funció del nombre de membres de cada un 
d’ells, assignació que es concreta i es desglossa de la manera següent: 
 

a) El component fix per a tots i cadascun dels grups polítics de la 
Corporació es fixa en 5.000,00 euros anuals, a pagar mensualment. 
 
b) El component variable, que té en compte únicament i segons 
disposició legal una quantia econòmica i el nombre de regidors, es fixa 
per a cada grup polític i mes en les quanties següents: 
 
Partit Quantia Nombre regidors Total /mes 
ERC-AM 125,00,-        10 1.250 
CiU 125,00,-          3    375 
PSC-PM 125,00,-          2    250 
PPC 125,00,-          1    125 
ICV-EUiA-EP 125,00,-          1    125 

 
Segon. Crear la Comissió de Coordinació i Planificació com a eina de 
reunions complementàries d’aquest Ajuntament i mecanisme de coordinació, 
execució i posada en funcionament de les polítiques públiques que ha de dur 
l’equip de govern, la qual es reunirà de forma ordinària cada dijous de 20 a 21 
hores, excepte el dijous que hi hagi sessió plenària o informativa de ple, que 
serà de 19 a 20 hores. Aquesta comissió estarà constituïda pels membres 
següents: 
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President 
Jordi Solé i Ferrando  
 
Vocals 
Josep Gaspar Blancafort   
Vicenç Personat i Pallarès   
Montserrat Grau Giner   
Roser Guiteras López    
Jaume Mauri Sala     
Josep Ramon Marañés Vidal    
Sara Marcé Adrián 
M. Pilar Aznar López    
 
Vocal Secretari 
Isidre Pineda Moncusí   
 
Tercer. Establir a favor dels regidors i regidores de la Corporació, sempre que 
no tinguin una altra remuneració per dedicació exclusiva o parcial a 
l’Ajuntament, el règim d’indemnitzacions següent: 
 
a) Per assistència als Plens: un import de: 342 euros/sessió, amb una quantia 
màxima al mes de: 342 euros. 
 
b) Per assistència a la Comissió de Coordinació i Planificació: un import de 
85,50 euros/sessió, amb una quantia màxima al mes de 342 euros. 
 
Aquestes quanties es contemplen com a fixes i liquidades a compte, 
mensualment, sense perjudici de que abans del final d’any es faci el còmput 
individual per cada regidor, que haurà o no de retornar les assignacions 
mensuals d’escreix, si per a la seva falta d’assistència a alguna de les 
sessions, fos necessari. 
  
Quart. Fer constar expressament que aquestes assignacions representen una 
reducció del 5 per cent pel que fa a les indemnitzacions a favor dels regidors de 
l’equip de govern i dels regidors de l’oposició respecte a les assignacions 
aprovades en el Ple de l’Ajuntament del 18 de juliol de 2007, corresponent a 
legislatura anterior de 2007-2011, degut a la situació econòmica actual. 
Per tant, si aquesta millorés, l’Ajuntament estudiarà l’adequació progressiva 
d’aquestes assignacions als criteris objectius que les entitats municipalistes de 
Catalunya (Federació de Municipis de Catalunya i Associació Catalana de 
Municipis) recomanen emprar per fixar les retribucions dels electes locals. 
 
Cinquè. Comunicar l’acord a l’Àrea Econòmica de l’Ajuntament i a les persones 
interessades. 
 
Sisè. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al 
Tauler d’anuncis municipals. 
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22. ESTABLIR EL RÈGIM DE DEDICACIÓ I LES RETRIBUCIONS 
CORRESPONENTS A FAVOR DELS MEMBRES POLÍTICS DE LA 
CORPORACIÓ QUE EXERCIRAN EL SEU CÀRREC EN RÈGIM DE 
DEDICACIÓ EXCLUSIVA O PARCIAL. 
 
Primerament s’explica la proposta d’Alcaldia que consta a l’expedient amb les 
aportacions dels diversos grups municipals. 
 
Pren la paraula el senyor Personat: 
“Bona nit a tots, bona nit a totes. En principi abans de passar a respondre els 
companys regidors voldria fer un petit incís. 
Voldria reprovar públicament el fer que un regidor de l’oposició, en concret el 
senyor Olondriz, hagi utilitzar la informació intercanviada entre els portaveus en 
el marc de la negociació i la informació dels punts del Ple per esbombar-la 
públicament i precipitadament, quan ell sabia que era una proposta inicial que 
podia ser rectificada i que al final no ha resultat ser la definitiva. Queda clar per 
nosaltres la mala intencionalitat d’aquesta actuació i en prenem nota. Aquestes 
accions no poden emparar-se en la llibertat d’expressió sinó que s’haurien 
d’emparar en la ètica i la responsabilitat.  
A partir d’aquí anirem responent a les preguntes que heu fet. 
 
M’agradaria fer una miqueta de memòria o història, perquè al 2007 vam ser el 
primer govern que va disminuir tots els sous dels càrrecs electes, fins a les 
hores no s’havien disminuït mai. Sempre havien crescut. Nosaltres vam ser els 
primers que han disminuït aquests sous. 
 
Recordar que les indemnitzacions dels Consells d’Administració no les posem 
nosaltres perquè sí, sinó que està fet amb el Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic dels ens locals, per tant, no hem inventat res. 
M’agrada que tots penseu que a tots us hem fet cas, la veritat és que sí, però la 
decisió ha estat nostra i la reflexió ha estat nostra. 
 
Recordar que en l’any 2003 l’alcaldessa de les hores cobrava 54.288,00 euros, 
era el punt mig de les recomanacions de les entitats municipalistes. Al 2011 
l’alcalde cobra menys que això. Al 2003 l’assignació per grups polítics era la 
mateixa, 6.000 fixes, 150 variables; al 2003 tothom va votar a favor menys 
nosaltres ERC, tothom li estava bé al 2003. Ara sembla ser que aquests 125 
euros, no són massa acceptats. 
 
De totes formes l’assignació dels grups polítics que vostès han dit que això 
serveix pel manteniment de l’activitat política, nosaltres pensem que sí que pot 
ajudar al servei del manteniment de l’activitat política, però pensem que el 
manteniment s’ha de nodrir dels seus militants no de les subvencions que pugui 
tenir per part de l’Ajuntament. Nosaltres també –senyor Pau- vam publicar a la 
web totes les despeses que vam fer a la campanya. 
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Al 2003 la dedicació exclusiva es pagava a 40.716,00 euros, també més cara. 
Per tant, no només reduïm els sous respecte al 2007 sinó que també els 
reduïm respecte el 2003. L’associació Catalana de Municipis al 2007 ja va 
posar un topall o va aconsellar el que havia de cobrar un alcalde amb els 
habitants com ara Caldes de Montbui, i a les hores al 2007 ja va aconsellar que 
l’alcalde de Caldes havia de cobrar uns 61.500,00 euros.  
L’associació Catalana de Municipis al 2010 també aconsella que en municipis 
de 10.000 habitants a 20.000 habitants l’alcalde ha de cobrar de 61.612,00 a 
64.415,00 euros. Fet la mitja són 63.014,00 i també recomana que degut a la 
crisi es tindria que fer una reducció de sou d’un 8%. Fent la reducció d’un 8% 
l’alcalde de Caldes de Montbui hauria de cobrar 57.972,00 euros i els regidors 
alliberats tindrien que cobrar 49.276,00 euros.  
 
Dit això també m’agradaria donar-vos un parell de números. El que representen 
els sous de l’equip de govern respecte a la despesa neta del capítol I – IV. Els 
sous de dedicació exclusiva són un 0,65% i els totals d’indemnitzacions són un 
0,27%. El total dels dos és un 0,92%. 
 
Sobre el capítol I de despeses de personal, les retribucions pugen un 3,20% i 
sobre el pressupost corrent del capítol I al IV és un 1,47%. També dir-vos que 
pels funcionaris o treballadors d’aquesta casa l’increment mig de l’últim any 
2010-2011 ha estat un 2,39%. Hem de dir que nosaltres no ens pugem el sou i 
que els treballadors no ho fan en aquest sentit. Bé aquest any entre el 2010 i el 
2011 un 2,39%. 
 
Si haguéssim contat des del 2007 al 2011 el sou que hi havia al 2007 a l’entrar 
l’alcalde i les dedicacions exclusives i sumant els IPC’s, que era el que s’havia 
d’haver augmentant, hores d’ara l’alcalde hauria de cobrar 62.793,07 euros i els 
de dedicació exclusiva 47.047,53 euros. 
 
Dit això, penso que queda clar que els sous encara que estiguin congelats 
estan molt per sota del que estar aconsellat cobrar un alcalde i un allibertat a 
un ajuntament com el de Caldes de Montbui. 
 
Per reflexionar dir que en aquest ajuntament hi ha cinc persones que cobren 
més que l’alcalde i de vegades és impensable que una persona que és el 
gerent, el màxim responsable d’una empresa com és un ajuntament, hagin 
persones que cobrin més. Això a qualsevol empresa no passa. El que és el 
màxim responsable és el que més cobra. I hi ha 18 persones que cobren més 
que els alliberats. 
 
També ens podríem preguntar quina és la retribució normal d’un director gerent 
d’una empresa amb 230 treballadors i que gestiona un pressupost de 
21.000.000 d’euros, sens dubte, més del que cobra avui l’alcalde. 
 
I també podríem presumir, perquè no, de la renta qualitat preu. El senyor 
alcalde durant tot l’exercici passat de la legislatura passada ha gaudit només de 
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quatre caps de setmana. La resta ha dedicat tot el temps a portar a terme la 
tasca de l’ajuntament. Si comparem sous dels alcaldes de les poblacions 
veïnes en relació al cost per ciutadà també surt favorable a l’Ajuntament de 
Caldes. Per tant, tots els índexs que he mirat jo, tots, surten a favor del sou que 
estem cobrant nosaltres en vers els altres. 
 
I el que és més important, un estalvi de 49.653,12 euros anuals, que en el 
temps dels quatre anys de la legislatura representen un estalvi de 198.612,48 
euros en relació a la legislatura passada que ja van rebaixar-ho també. 
A partir d’aquí cadascú pot opinar i pensar el que cregui convenient. Moltes 
gràcies.”  
 
Pren la paraula el senyor Olondriz: 
“Evidentment que tinc intervencions. La primera perquè m’heu reprovat que jo 
expliqui les veritats. Perquè jo penjo els números que m’heu donat a mi, en el 
quals no he posat cap nom, no he fet cap comentari, he dit quina era l’oferta 
que...-escolta, m’estàs escoltant que ets tu qui m’has reprovat!-,  m’alegro que 
algú em segueixi per Internet.  
 
He penjat exactament l’oferta que m’havíeu fet i que cadascú tregui les seves 
conclusions. No he posat el nom de ningú, no he revelat cap secret i quan ha 
hagut la modificació també la he penjat, per tant, podeu opinar el que vulgueu, 
potser esteu encara en una manera antiga de fer política i aquest és un dels 
vostres tics. Jo continuaré fent el mateix. Les coses que es puguin explicar les 
explicaré, perquè explicar la veritat no hauria de ser mai res reprovable.  
 
De tot el que has dit, has insistit molt en què l’alcalde, els regidors cobren 
menys que altres llocs, i la única cosa que no hem qüestionat era si era molt o 
poc. Per tant, això no hauria d’anar, he dit que estava bé que es congeli, però 
no he qüestionat, ni ara ni fa quatre anys, que el sou dels alliberats fossin 
excessiu. He qüestionat que fossin massa alliberats, he qüestionat altres 
repartiments. 
 
I per altra banda, dir que una altra persona en una altra empresa privada 
cobraria més, està molt bé, però a ningú l’obliguen a fer-se polític. Tenim una 
avantatge respecte la resta de treballadors de l’Ajuntament, respecte a la 
majoria de treballadors d’aquest país i és que som nosaltres els que ens hi 
posem els sous, doncs si no ens agrada marxem a un altre lloc i cobrarem més 
o menys i ja està.  
Insisteixo en això, continuaré explicant les coses que cregui que hagi d’explicar 
sense transgredir el que la Llei no em permet fer i continuo dient que haguéssiu 
pogut equilibrar més les despeses, ens haguéssim estalviat encara més diners i 
està bé que l’atribució de l’Òscar, la meva, de dir que ha estat gràcies a que 
nosaltres ho hem dit que heu rectificat, evidentment que no. Nosaltres hem dit 
una cosa i hem coincidit en un criteri positiu i segur que heu reflexionat perquè 
ens heu sentit a nosaltres i heu sentit més coses.” 
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Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Abans de passar la paraula a la senyora Coll queda clar que el senyor 
Olondriz s’elegeix com “el wikileaks” de Caldes de Montbui. Vostè pot parlar de 
transparència, nosaltres parlem d’ètica en el marc d’una negociació oberta 
d’una setmana. Nosaltres presentem un primer esbós, una primera proposta i 
vostè creu que és absolutament ètic i normal penjar aquesta documentació que 
està en el marc d’una negociació que acaba de començar? Vostè creu que és 
perfectament ètic i normal penjar-ho a Internet? Nosaltres no ho creiem.  
 
La transparència és necessària en política però també com deia abans el sentit 
comú i el sentit de la responsabilitat  i, per tant, nosaltres hem volgut reprovar 
aquesta actuació i si ho tornen a fer no tancarem la boca, tornarem a reprovar-
ho perquè no entenem que aquesta sigui la manera d’actuar que ha de tenir un 
representant municipal escollit a les urnes.  
 
Ètica o coherència, no entenc com vostè l’any 2003 va poder votar a favor que 
els regidors de l’equip de govern cobressin 900 euros i l’any 2011 –vuit anys 
després- vota en contra que els regidors de l’equip de govern cobrin 642 euros. 
Això em sembla que no és gaire coherent. No sé si serà perquè aleshores 
vostè estava a l’equip de govern i ara no hi és.  
En qualsevol cas hem començat dient que en el punt dels sous, de les 
indemnitzacions -els que portem uns anys en política local i vostè en porta més 
que ningú, per cert-, ja sabem que és el primer tema de batalla i el primer tema 
on a alguna gent li agrada sucar-hi pa. Jo crec que amb la proposta que 
presentem al més fàcil i al més raonable era dir que era una proposta raonable 
tenint en compte els temps que corren i no rebuscar-ho tant amb aquestes 
argumentacions que fa vostè i el seu grup - estem molt acostumats a que 
rebusquin molt les coses i capgirar-ho tot-, però em sembla que era molt més 
fàcil dir en aquests moments: “Aquesta proposta és assenyada i raonable.”  
 
Nosaltres intentem fer política assenyada i raonable. La política que és possible 
fer des de l’equip de govern. Si s’està a l’oposició és molt més fàcil caure en dir 
coses poc assenyades i poc raonables.” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“Suposo que això últim ho deia per recordar els seus temps a l’oposició com 
ERC perquè aquest tema jo crec que en aquest plenari s’ha tractat amb 
respecte, amb discrepàncies, només hauria de mirar endarrere com el 
tractaven vostès quan estaven a l’oposició i eren d’altres els que portaven una 
proposta. 
 
Crec que podem discrepar i donar opinions de si això ens assembla més 
equitatiu o menys, però sense faltar el respecte a ningú, sense cridar i parlant 
les coses des de diferents punts de vista. 
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Quant he reconegut que havien incrementat 25 euros per fer aquesta 
aproximació això no treu que ens assembli que 20.000 euros a ERC i el segon 
que més vots té la meitat, home que per les despeses que un té, doncs que 
aquesta diferència tant gran no era necessària. I quan diu que vam votar a 
favor tots els grups fa vuit anys, és que ho hi havia una diferència entre els 
grups tant gran com hi ha ara. És aquesta la qüestió. Has de mirar el context no 
simplement el que vas votar o que no has votat sinó què estaves votant quan 
estaves votant a favor o en contra. 
 
Respecte a la qüestió de si els membres formem part dels consells 
d’administració de les empreses municipals, cobraran o no, han dit que la llei 
ho preveu, però no han dit si ho cobraran o no. Jo vull saber si els membres del 
consells d’administració cobraran o no per assistir-hi. Gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“En aquest moment el tema no està plantejat ni previst en aquests moments. 
Ara que tothom ha deixat molt clara la seva posició faltarà la rèplica del senyor 
Olondriz.” 
 
Pren la paraula el senyor Olondriz: 
“La rèplica rebuscada a la que estic acostumat. Tenim diferents interpretacions 
de sentit comú t’he de donar la raó. És molt més fàcil dir que sí, callar, no 
publicar res i no rebre una reprovació per un concepte tan antic de les coses. 
Jo la meva concepció de la política està en crisis cada dia, jo em replanteixo 
coses cada dia, abans ja us he dit que hem canviat sobre un tema respecte fa 
quatre anys. Hi ha coses que me les replanteixo i les expresso amb tota 
tranquil·litat.  
Repeteixo que no he dit cap mentida, no he posat cap opinió que tingui mala 
intenció al darrera i el que dic és que continuaré fent-ho. Per tant, tindreu feina 
reprovant-me. Teniu feina de seguir-me per Internet, de buscar la meva història 
política -que no la busqueu bé perquè al 2003 jo no era regidor ni vaig votar 
res- però el meu grup sí i em faig responsable igual. 
 
Seguiré actuant de la mateixa manera o de la manera que la conciència i els 
replantejaments que em faig respecte a la política a diari em dictin. La meva i la 
del meu grup.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies. Jo penso que l’ètica no ha de ser un concepte antic sinó un concepte 
absolutament vigent perquè sinó malament aniríem.” 
 
Pren la paraula el senyor Serra: 
“En aquest aspecte coincidim plenament. Hem tingut l’oportunitat de debatre’l 
anteriorment i en aquest cas nosaltres li donem tota la raó. Entenem que hi ha 
fets que no són  necessaris reprovar-los però sí que determinats mitjans fan 
més mal que servei. En tot cas nosaltres no entrem a jutjar que s’hagi publicat 
o no, entenem que quan el senyor Olondriz ha decidit fer-ho públic no va tenir 
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en compte que era una proposta. En tot cas i sense ànim de debat en aquest 
tema  la meva intervenció era un xic per debatre els arguments que se’ns han 
exposat.  
 
Se’ns ha dit que els treballadors de l’Ajuntament l’any passat van tenir un 
increment del 2.9%, espero que aquest increment no sigui l’IPC, espero que no 
sigui això. En tot cas se’ns ha explicat que hi ha cinc persones que tenen una 
retribució superior a la del senyor alcalde. Bé com a bon gestor i bon gerent ara 
seria un bon moment per revisar les retribucions de determinades persones 
dins del consistori perquè és una lacra que fa temps que es va arrossegant. 
 
I en últim lloc, en quan a les recomanacions de la Federació Catalana de 
Municipis suposo que després del panorama electoral del dia 22 de maig la 
composició de la Federació Catalana de Municipis variarà, en tot cas cal tenir 
en compte els òrgans de govern de la mateixa per qui estan integrats.  
Per tant, és important veure si el criteri després d’aquest 22 de maig canviarà o 
no canviarà, ja que és evident que les recomanacions poden estar fetes però 
no amb un criteri de suficiència i necessitat i d’acord amb els temps que estan 
corrent. Gràcies.” 
 
 
Pren l paraula el senyor alcalde: 
“La recomanació de l’Associació Catalana de Municipis és de fa dues 
setmanes, per tant, no és molt antiga. 
 
Aclarir també l’increment que ha hagut en el personal de la casa. El senyor 
Personat ho ha explicat, és un increment mitjà.  
També aclarir ja que veig cares d’incredulitat que des de l’estat, des del govern 
de l’estat es va proposar una congelació de sous, però aquí tenim un conveni 
elaborat vigent i aquest conveni laboral establia durant la seva vigència unes 
determinades condicions de treball i l’any passat es va decidir donar prioritat al 
que diu el conveni que no pas a la recomanació que se’ns feia des del govern 
de Madrid. I és per això que ha hagut en aquest ajuntament, en el nostre 
municipi, les persones que treballen han tingut un augment de sou, la majoria 
d’elles. I el senyor Personat ho deia perquè s’ha dit o s’ha escrit algun 
comentari que durant els treballadors de l’Ajuntament se’ls hi congela el sou, 
els polítics se’l pugem o els congelen.” 
 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta  [10 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (10); 4 abstencions de 
CIU (3); i del PPC (1); i 3 vots en contra del PSC (2); i d’ICV-EUiA (1)], 
    
 

ACORDA: 
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Identificació de l’expedient  
 
Expedient número SGGE201100056 de Serveis Generals, d’organització del 
cartipàs municipal 2011-2015. 
 

DICTAMEN: 

Antecedents 
 
Un cop constituït el nou Ajuntament resultant de les Eleccions Locals 
convocades mitjançant Reial Decret 424/2011, de data 28 de març, i establert 
el nou Cartipàs Municipal, es pot establir el règim de dedicació dels membres 
polítics de la Corporació. 
 
Fonaments de Dret 
 

- L’article 73 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local. 

- Article 166 i 167 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.  

- Articles 13 i concordants del Reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, 
de 28 de novembre. 

L’article 75 de la LRBRL; l’article 13 del ROF; l’article 166.1 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 disposen que els membres de les Corporacions Locals 
poden desenvolupar els seus càrrecs en règim de dedicació parcial o exclusiva, 
podent percebre les corresponents retribucions. 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Establir que els membres de la Corporació que a continuació es 
detallen exerciran els seus càrrecs en el règim de dedicació exclusiva o parcial 
a les tasques pròpies del seu càrrec, essent aquests els següents: 
 
 
Nom i cognoms Règim de dedicació  
Sr. Jordi Solé i Ferrando 
 

Exclusiva 

Sr. Vicenç Personat i Pallarès 
 

Exclusiva 

Sr. Jaume Mauri Sala 
 

Parcial al 50% 

Sr. Isidre Pineda Moncusí 
 

Parcial al 50% 
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Segon. Establir a favor dels membres de la Corporació que desenvolupin les 
seves funcions en règim de dedicació exclusiva les retribucions que a 
continuació es detallen, i donar-los d’alta al Règim General de la Seguretat 
Social, essent aquests els següents: 
 
Nom i Cognoms Import retribució anual bruta 
Sr. Jordi Solé i Ferrando 
 

                     52.253,12 € 

Sr. Vicenç Personat i Pallarès 
 

                     39.552,32 € 

 
Tercer. Establir a favor dels membres de la Corporació que desenvolupin les 
seves funcions en règim de dedicació parcial les retribucions que a 
continuació es detallen, i donar-los d’alta al Règim General de la Seguretat 
Social, essent aquests els següents: 
 
Nom i Cognoms Import retribució anual bruta 
Sr. Jaume Mauri Sala                      19.776,16 € 
Sr. Isidre Pineda Moncusí 
 

                     19.776,16 € 

 
La percepció d’aquests retribucions serà incompatible amb l’exercici de tot tipus 
d’activitats retribuïdes i amb la de qualsevol altra retribució amb càrrec als 
pressupostos de les Administracions Públiques i dels ens, organismes i 
empreses dependents d’elles, sense perjudici de les dietes i indemnitzacions 
que els pugui correspondre per l’assistència als consell d’administració o 
òrgans de govern d’entitats o empreses públiques o privades, fins a un màxim 
de dos. 
 
Quart. Les quantitats abans esmentades es percebran amb efectes des del dia 
assenyalat en cada cas. 
Les quantitats contingudes en la present resolució s’actualitzaran anualment 
d’acord amb l’IPC de Catalunya. 
 
Cinquè. Els membres de la Corporació, així mateix, podran percebre 
indemnitzacions per les despeses efectives realitzades en l’exercici del seu 
càrrec, segons les normes d’aplicació general en les administracions públiques. 
 
Sisè. Els membres de la Corporació que tinguin reconegudes dedicacions 
exclusives o parcials no percebran les indemnitzacions previstes per 
assistència a Ple i per assistència a la Comissió de Coordinació i Planificació. 
 
Setè. Fer constar expressament que aquestes assignacions respecten les 
reduccions individuals ja aprovades en plens anteriors i representen una 
reducció del 6,86 per cent pel que fa a l’assignació a favor de l’alcalde i una 
reducció del 6,00 per cent pel que fa a l’assignació a favor dels regidors amb 
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dedicació exclusiva; ambdues reduccions respecte a les assignacions 
aprovades a favor de l’alcalde i dels regidors alliberats en els Plens de 
l’Ajuntament del 27 de setembre de 2007 i del 26 de juny de 2008, 
corresponents a la legislatura anterior de 2007-2011, a causa de la situació 
econòmica actual. 
 
Per tant, si aquesta millorés, l’Ajuntament estudiarà l’adequació progressiva 
d’aquestes assignacions als criteris objectius que les entitats municipalistes de 
Catalunya (Federació de Municipis de Catalunya i Associació Catalana de 
Municipis) recomanen emprar per fixar les retribucions dels electes locals. 
 
Vuitè. Establir que aquest acord té efecte pel que fa al sr. Jordi Solé i Ferrando 
des del dia 11 de juny de 2011, data de constitució d’aquest Ajuntament i on 
se’l nomena i pren possessió com a alcalde president de Caldes de Montbui; i 
pel que fa als senyors Vicenç Personat i Pallarès, Jaume Mauri Sala i Isidre 
Pineda Moncusí des del dia 15 de juny de 2011, data en què entra en vigor el 
Decret d’alcaldia número 660/2011, d’organització del cartipàs municipal 2011-
2015, pel qual es resol, entre d’altres extrems, efectuar la delegació especial 
per a la direcció interna i la gestió dels serveis corresponents a aquesta 
corporació amb el nomenament dels regidors que assumeixen les funcions 
delegades. 
 
Novè. Publicar íntegrament el contingut del present acord al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona i al tauler d’edictes de la Corporació, en compliment del 
que disposa l’article 75.5 de la Llei de Bases de Règim Local. 
 
 
L’alcalde aixeca la sessió a les 21 hores i 40 minuts, de la qual cosa, com  a 
secretari, estenc aquesta acta. 
 
El secretari gral.    Vist i plau 
      L’alcalde 
 
 
 
 
 
Eduard Lluzar López de Briñas  Jordi Solé i Ferrando 
 


