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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 

Identificació de la sessió 
Núm.: 6/2011 
Caràcter: extraordinari 
Data: 11 de juny de 2011 
Horari: de 12 a 13.20 hores 
Lloc: sala de plens de la Casa Consistorial 
 

Assistents 
Jordi Solé i Ferrando, regidor  
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 Miquel 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. Constitució del nou Ajuntament 
 
2. Elecció d’alcalde/ssa 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1. Constitució del nou Ajuntament 
 
El secretari gral. informa que avui, aquesta sessió plenària, té com a objectiu 
constituir l’Ajuntament i elegir l’alcalde o l’alcaldessa. 
 
El secretari gral., explica que aquesta sessió ha d’estar presidida per una mesa 
d’edat per tal de dur a terme la constitució de l’Ajuntament i l’elecció de l’alcalde 
o alcaldessa. Explica que aquesta mesa d’edat estarà constituïda pel càrrec 
electe de major i de menor edat, que seran president i vocal, respectivament.  
La funció de la mesa d’edat serà la de comprovar les credencials de la resta de 
regidors electes, duran a terme la promesa o jurament d’aquests, declararan 
constituït l’Ajuntament i procediran, mitjançant votació nominal i secreta, a 
portar a terme l’elecció de l’alcalde o alcaldessa. 
 
El secretari gral. informa que, abans de començar a fer la constitució d’aquesta 
mesa d’edat, llegirà la certificació de la Junta Electoral de Zona de Granollers, 
de data 25 de maig de 2011, en la qual es proclama el número d’electors, el 
número de votants, el destí del seu vot i conseqüentment el resultat de les 
eleccions. 
Així mateix, el secretari gral. també diu que en data 6 de juny de 2011, el 
senyor Edilbert Comas Mundo, va presentar la seva renúncia del càrrec de 
regidor electe davant de la Junta Electoral de Zona de Granollers, per la qual 
cosa el senyor Pau Olóndriz De Moragas, ha estat nomenat per la pròpia JEZ  
com a regidor electe en substitució del senyor Comas, tal i com consta al 
comunicat de la JEZ de Granollers de 9 de juny de 2011. 
 
A continuació, dóna compte de l’Acta de Proclamació de regidors electes a on 
es fa constar, entre d’altres, el següent:  
 
Nombre d’electors 12.458
Nombre de votants 6.668
Nombre de vots a candidatures/candidats 6.273
Nombre de vots en blanc 288
Nombre de vots vàlids 6.561
Nombre de vots nuls 107
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El resultat del repartiment de vots vàlids pel que fa a nombre de vots obtinguts 
per cada candidatura i en conseqüència l’atribució de regidors electes 
pertanyents a cadascuna de les candidatures, que la Junta Electoral de Zona 
de Granollers proclama respecte al nostre municipi, és la següent: 
 
CANDIDATURES VOTS REGIDORS
Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal 3.312 10
Convergència i Unió 955 3
Partit dels Socialistes de Catalunya- Progrés Municipal 853 2
Partit Popular  505 1
Iniciativa de Catalunya-Verds- Esquerra Unida i 
Alternativa – Entesa 

403 1

Per un món més just 245 0
 
Per optar a tenir representació s’ha d’obtenir un mínim del 5% dels vots vàlids, 
que suposarien 328 vots. En aquest cas la candidatura de “Per un món més 
just” no ha obtingut aquest percentatge i, per tant, queda exclòs del repartiment 
de regidors. 
 
Tot seguit el secretari explica que s’ha de formar la Mesa de conformitat amb 
l’article 195.2 de la Llei orgànica núm. 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral 
general i l’article 37.2 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
de les corporacions locals.  
 
Aquesta Mesa d’edat estarà constituïda pel regidor electe de major edat que 
serà el seu President, el regidor electe de menor edat que serà vocal i el 
secretari de la Corporació.  Per tant, estarà constituïda per: 
 
1. El regidor electe de major edat: Sr. VICENÇ PERSONAT PALLARÈS. 
2. El regidor electe de menys edat: Sr. ISIDRE PINEDA MONCUSÍ. 
3. I, pel secretari general de la Corporació. 
 
El secretari convida als regidors electes perquè pugin a l’estrada i ocupin els 
llocs destinats a l’efecte.  
 
Un cop ha comprovat les credencials presentades i la personalitat d’ambdós, 
mitjançant l’exhibició pels regidors electes dels seus documents nacionals 
d’identitat, manifesta que queda constituïda la Mesa d’Edat. 
 
A continuació el secretari llegeix els noms i cognoms de cada un dels regidors i 
regidores electes que assisteixen a la sessió, els quals, d’un en un, s’adrecen a 
la Presidència. Per part dels membres de la mesa d’edat es comprova la 
credencial presentada, acreditant cada regidor i regidora electe la seva 
personalitat, mitjançant l’exhibició del seu document nacional d’identitat. 
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Sr. Jordi Solé i Ferrando   (ERC-AM)  
Sr. Josep Gaspar i Blancafort  (ERC-AM)  
Sr. Vicenç Personat Pallarès  (ERC-AM)  
Sra. Montserrat Grau i Giner  (ERC-AM)  
Sra. Roser Guiteras López  (ERC-AM)  
Sr. Jaume Mauri Sala   (ERC-AM)  
Sr. Isidre Pineda Moncusí   (ERC-AM)  
Sr. Josep Ramon Marañés Vidal  (ERC-AM)  
Sra. Sara Marcé Adriá   (ERC-AM)  
Sra. Maria Pilar Aznar López  (ERC-AM)  
 
Sr. Òscar Serra i Chinchilla  (CIU) 
Sr. Josep Miquel Galvan Mascarell  (CIU) 
Sra. M. Àngels Garcia Pou  (CIU) 
 
Sra. Montserrat Coll Mañosa   (PSC-PM) 
Sr. Xavier Ortega Guillén    (PSC-PM) 
 
Sra. Montserrat Romano Bosch   (PPC) 
 
Sr. Pau Olóndriz De Moragas   (ICV-EUIA-E)  
 
 
A continuació el Sr. Vicenç Personat Pallarès juntament amb el senyor Isidre 
Pineda Moncusí donen la benvinguda als regidors electes i al públic assistent. 
 
Tot seguit, una vegada comprovat que tots els regidors i les regidores electes 
han formulat les declaracions a les quals es refereix l’article 75.7 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; L’ article 36 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 disposicions concordants; El senyor 
President de la mesa d’edat sol·licita que si existeix algun regidor o regidora 
afectat per alguna de les causes d’incompatibilitat previstes per la Llei orgànica 
del règim electoral general, i l’altra legislació concordant, ho manifesti en 
aquest moment.  
Cap dels regidors electes manifesta estar incurs en cap causa 
d’incompatibilitat. 
 
Acte seguit el Sr. Vicenç Personat Pallarès sol·licita que tots els regidors i 
regidores es posin drets i que el senyor Isidre Pineda Moncusí es procedeixi a 
la lectura de la fórmula de jurament o promesa establerta per l’article 1r del 
Reial Decret 707/79, de 5 d’abril, el text literal de la qual, és el següent: 
 
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les 
obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, 
amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució com a norma 
fonamental de l’Estat, així com l’Estatut d’Autonomia?”, 
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A continuació el senyor Isidre Pineda Moncusí nomena cada un dels regidors i 
regidores, els quals, d’un en un, emeten el seu jurament o promesa de respecte 
a la Constitució i a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, de la manera següent: 
 
 
Sr. Jordi Solé i Ferrando   “Per imperatiu legal, sí prometo“   
Sr. Josep Gaspar i Blancafort  “Per imperatiu legal, sí prometo” 
Sr. Vicenç Personat Pallarès  “Per imperatiu legal, sí prometo” 
Sra. Montserrat Grau i Giner  “Per imperatiu legal, sí prometo” 
Sra. Roser Guiteras López  “Per imperatiu legal, sí prometo” 
Sr. Jaume Mauri Sala   “Per imperatiu legal, sí prometo” 
Sr. Isidre Pineda Moncusí   “Per imperatiu legal, sí prometo” 
Sr. Josep Ramon Marañés Vidal   “Per imperatiu legal, sí prometo” 
Sra. Sara Marcé Adrián   “Per imperatiu legal, sí prometo” 
Sra. Maria Pilar Aznar López  “Per imperatiu legal, sí prometo” 
 
Sr. Òscar Serra i Chinchilla  “Per imperatiu legal, sí prometo” 
Sr. Josep Miquel Galvan Mascarell  “Per imperatiu legal, sí prometo” 
Sra. M. Àngels Garcia Pou  “Per imperatiu legal, sí prometo” 
 
Sra. Montserrat Coll Mañosa  “Sí, ho prometo”   
Sr. Xavier Ortega Guillén   “Sí, ho prometo” 
 
Sra. Montserrat Romano Bosch   “Sí, ho prometo” 
 
Sr. Pau Olóndriz De Moragas  “Sí, ho prometo” 
 
Havent procedit al jurament o promesa del càrrec de regidor, els electes han 
pres possessió del seu càrrec de regidors. 
  
El senyor Vicenç Personat Pallarès crida als regidors i regidores que ho són per 
primera vegada i els hi lliura la insígnia de l’Ajuntament de Caldes de Montbui:  
 
-Vicenç Personat Pallarès 
-Roser Guiteras López 
-Jaume Mauri Sala 
-Isidre Pineda Moncusí 
-Josep Ramon Marañés Vidal  
-Sara Marcé Adrián 
-Maria Pilar Aznar López 
-Òscar Serra i Chinchilla 
-Josep Miquel Galvan Mascarell  
-M. Àngels Garcia Pou 
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Immediatament el senyor Vicenç Personat Pallarès declara constituïda la 
Corporació Municipal de Caldes de Montbui a les 12:25 hores, i assenyala que 
tot seguit es procedirà a l’elecció d’alcalde o alcaldessa de la vila entre els 
membres de la Corporació que encapçalen llurs corresponents llistes i es vulgui 
postular com a candidats a l’alcaldia.  
 
El senyor Vicenç Personat Pallarès explica que es realitzarà mitjançant el 
procediment de votació secreta, on cada regidor dipositarà el seu vot, en 
relació amb les candidatures que es presentin, en l’urna destinada per aquesta 
finalitat, essent elegit alcalde o alcaldessa, de conformitat amb allò que disposa 
l’article 196 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral 
general, el candidat que obtingui la majoria absoluta en la votació (en el nostre 
municipi -9 vots-) i, en el seu defecte, el candidat de la llista que hagi obtingut 
més vots en les eleccions. En cas d’empat de vots populars a l’àmbit del 
municipi s’ha de resoldre per sorteig. 
 
 
2. Elecció d’alcalde/ssa 
 
El Sr. Vicenç Personat Pallarès explica que els caps de llista dels diferents 
partits que es poden presentar com a candidats a alcalde o alcaldessa, son els 
següents: 
 
Candidat         Llista electoral  Vots obtinguts 
         a les eleccions 
 
Jordi Solé Ferrando    ERC-AM        3.312 
Òscar Serra i Chinchilla          CIU            955 
Montserrat Coll Mañosa        PSC            853 
Montserrat Romano Bosch  PP            505 
Pau Olóndriz De Moragas   ICV-EA-EPM           403 
 
El senyor Vicenç Personat Pallarès demana que si algun cap de llista opta per 
no presentar-se, ho digui en aquest moment.  
 
El senyor Pau Olóndriz De Moragas representant de la llista electoral d’ICV-EA-
EPM, renuncia a la candidatura per a optar a l’Alcaldia. 
 
La senyora Montserrat Coll Mañosa  representant de la llista electoral de      
PSC, renuncia a la candidatura per a optar a l’Alcaldia. 
 
Seguidament es realitza la votació pels regidors i regidores, per l’ordre de 
candidatures amb major nombre de vots a menor, i es diposita el seu vot a 
l’urna destinada a l’efecte.  
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Una vegada efectuada la votació es realitza l’escrutini, el resultat del qual és 
anunciat pel senyor Vicenç Personat Pallarès i és el següent: 
 
 

CANDIDATS 
VOTS OBTINGUTS 
(En lletra) 

VOTS OBTINGUTS 
(En números) 

Jordi Solé Ferrando 
 

ONZE 11 

Òscar Serra i Chinchilla         
 

TRES 3 

Montserrat Coll Mañosa       
 

-- -- 

Montserrat Romano Bosch 
 

-- -- 

Pau Olóndriz De Moragas 
 

-- -- 

VOTS EN BLANC TRES 3 
VOTS NULS   
 
El regidor senyor Jordi Solé i Ferrando ha obtingut 11 vots i, en conseqüència, 
la seva candidatura ha obtingut majoria absoluta en la votació.  
 
Per tant, queda proclamat per la mesa d’edat com a alcalde electe el senyor 
JORDI SOLÉ i FERRANDO. 
 
A continuació el President de la mesa d’edat li pregunta si accepta el càrrec 
d’alcalde de l’Ajuntament de Caldes de Montbui. 
 
El senyor Jordi Solé i Ferrando respon: “sí, ho accepto”. 
 
A continuació el senyor Vicenç Personat Pallarès llegeix la fórmula d’acatament 
a la Constitució legalment establerta, el text literal de la qual és la següent: 
 
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les 
obligacions del càrrec d’alcalde de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, 
amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució com a norma 
fonamental de l’Estat, així com l’Estatut d’Autonomia?” 
 
L’alcalde electe, senyor Jordi Solé i Ferrando, emet la seva promesa de la 
forma següent: 

“Per imperatiu legal, sí ho prometo” 
 
El senyor Vicenç Personat Pallarès, convida el senyor alcalde a ocupar la 
cadira presidencial i li entrega la documentació que es refereix l’article 36.2 del 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions 
locals, el qual informa que consisteix en l’Inventari de Béns de la Corporació i 
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l’Acta d’Arqueig extraordinari de data de 10 de juny de 2011. També li entrega 
el bastó d’alcalde.  
 
A partir d’aquest moment queda dissolta la mesa d’edat. 
 
Acte seguit el senyor alcalde dóna la benvinguda i les gràcies a tothom i 
d’acord amb el protocol establert per a la sessió, cedeix la paraula als 
portaveus dels diferents grups municipals, de menor a major representativitat 
obtinguda, amb la finalitat que si així ho desitgen facin una intervenció. 
 
En primer lloc dóna la paraula al senyor Pau Olóndriz De Moragas, 
representant d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-
Entesa pel progrés municipal: 
 
“Moltes gràcies. Abans de començar, dues prèvies. La primera és que el meu 
vot ha estat l’abstenció. No he estat l’onzè votant; i la segona és que l’imperatiu 
legal, que jo entenc que ve implícit en la mateixa formula i amb la mateixa 
presa de possessió, jo crec que no cal que sigui necessari remarcar-lo, sense 
voler desmerèixer en absolut a qui ho fa. 
 
Alcalde, regidores i regidors, amics, coneguts i ciutadans que esteu aquí, abans 
de felicitar a l’alcalde, deixeu-me explicar perquè sóc jo qui seu en aquesta 
cadira i no qui encapçalava la llista electoral, l’Edilbert Comas. O no, primer cal 
felicitar a l’alcalde. Felicitats senyor alcalde.  
 
Com sabeu el nostre grup no ha obtingut els millors resultats de la història, 
tampoc els pitjors, però, realment no han estat bons. Aquesta circumstància 
com podeu entendre ens ha batut a tot el grup i ens ha posat en un període de 
reflexió que haurem de fer servir per analitzar els resultats. Això ho ha fet d’una 
manera especial a qui encapçalava aquesta llista, l’Edilbert Comas.  
Aquest és el principal motiu que ha portat a l’Edilbert a prendre la decisió de 
renunciar a l’acta de regidor que havia obtingut.  
 
Volia dir de l’Edilbert que portava més de set anys de regidor a l’Ajuntament. 
Com ell diu, s’ha dedicat a la tasca política sempre amb passió, us ho puc 
assegurar que sí, des del primer dia, i jo encara diria més, amb passió, 
compromís i rigor. Sempre obsessionat en tenir dades. Ell diu que no podem 
parlar d’una cosa si no en tenim les dades. Ho ha dit repetidament. Estic tip de 
sentir-ho -en el sentit que és una de les seves obsessions- i té tota la raó. És 
per aquesta passió i rigor i per aquest compromís que ha defensat les seves 
conviccions, les nostres. Avui vull reconèixer la feina feta pel nostre company. 
Gràcies Edilbert. El fet de ser el següent a la llista fa que em toqui a mi estar 
avui aquí, de moment. 
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Alcalde, felicitats. Felicitats també els nous regidors que t’acompanyen. També 
vull felicitar els nous regidors que ho són per primer cop en aquest ajuntament 
que em sembla que mai havia hagut una renovació dels disset regidors com la 
que hi ha ara, dels quals deu us estreneu per primer cop. Molts encerts i 
endavant. Compteu amb els que tenim una miqueta d’experiència pel que 
necessiteu. 
 
Heu aconseguit una contundent victòria electoral. Una victòria aclaparadora 
diria jo, inesperada, històrica. En el moment de valorar i analitzar els motius 
d’aquesta victòria moltes deuen ser els anàlisis que es fan i moltes les 
conclusions que es treuen, i qui sap quina és la certa! 
Segur que no hi ha un únic motiu, però seria injust no dir que el principal motiu 
de la vostra victòria electoral ha estat l’obra de govern. 
 
La manca d’alternatives creïbles, la divisió d’uns, la poca visió d’altres, haver 
cuidat la imatge de cohesió del grup -malgrat no fos tant evident com 
semblava-, una ben treballada campanya electoral i altres factors segur que 
també han influït, però cap com l’obra de govern.  
Obra de govern amb les quals hi tenim discrepàncies, les hem anat expressant 
al llarg d’aquests anys. De la mateixa manera que hem expressat les 
coincidències.  
Discrepàncies motivades principalment per motius d’oportunitat, necessitat i 
prioritat dels projectes endegats, però la principal discrepància ha estat la 
discrecionalitat. Heu decidit pràcticament tot vosaltres sols, legítimament.  
Amb qui heu comptat per decidir que fèieu i com ho fèieu? Amb l’oposició heu 
comptat poc, amb la població,  menys. No hem avançat gens en participació 
ciutadana, gens. Heu fet moltes obres, potser interessants, necessàries i les 
heu ofert al ciutadans clients com un producte acabat. No heu provocat la seva 
implicació. És en una de les vostres publicacions electorals -un fulletó de 
moltes pàgines on apareixen més de vuitanta fotografies de les obres fetes- on 
de totes les fotografies només en dues hi apareixen persones i, a més a més, 
de lluny. Sintomàtic, heu prioritzat l’obra com oferta electoral. Repeteixo que 
legítim, amb això que ningú entengui un intent de deslegitimar l’acció de govern 
i menys els resultats electorals. De cap manera! La ciutadania és soberana i la 
seva decisió, inapel·lable. 
 
I ara què. De cara als propers quatre anys teniu, tenim si voleu, uns reptes 
importants. Us diré molt ràpidament quins són les nostres prioritats per aquests 
anys. La principal continua sent la mateixa, com afrontar la crisi i especialment 
la seva pitjor conseqüència, l’atur. Per part nostre aquest continuarà sent un 
punt bàsic d’acció municipal. Malgrat les poques competències que tenim, 
compteu amb nosaltres per qualsevol acció que vagi en aquesta direcció. 
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Una altra qüestió que hauria de ser primordial és la del habitatge. I més 
concretament l’habitatge públic. I no parlo només de construir, parlo de 
gestionar allò existent, com per exemple accions concretes davant la important 
quantitat de pisos buits existents a Caldes. 
 
Una altra, la sostenibilitat entesa com equilibri que ha d’existir entre el benefici 
social i l’impacte ambiental i l’economia en tota acció municipal. Utilitzeu 
aquests tres indicadors i us sorprendreu, nosaltres ho farem. 
 
A Caldes ara i els propers anys tenim i tindrem un problema gros, com oferir 
una educació de qualitat i uns espais adequats per impartir-la. No es tracta 
només de reclamar a la Generalitat  la construcció d’un edifici que ja estava 
programat, es tracta d’evitar que, de nou, uns nens es quedin sense plaça en 
l’escola bressol, que en un futur, no molt llunyà, haguem de preveure noves 
edificacions a corre cuita sense la possibilitat de preveure’ls, que la comunitat 
educativa de Caldes –alumnes, mestres i pares- sentin que la seva implicació 
és fructífera, que Caldes es pugui convertir en una veritable vila educadora. 
 
Poques són les competències, però moltes les coses que podem fer. Compteu 
amb nosaltres i especialment compteu amb la gent de Caldes, infants, joves i 
adults; alumnes, mestres i pares. Tots podem aprendre de tots. 
 
L’altre aspecte bàsic per nosaltres –i no diré res més per avui- és la participació 
ciutadana. Una veritable participació comença per la informació, sense una 
absoluta transparència qualsevol intent de participació ciutadana estarà 
abocada al fracàs i al desencís. Informació que ha d’anar seguida de les 
següents etapes: Opinió, planificació, decisió, gestió i avaluació. Si aconseguim 
tancar aquest cercle podrem deixar de parlar de participació ciutadana per 
començar a parlar d’implicació ciutadana. Passarem d’oferir projectes tancats 
als ciutadans per proposar possibles idees als ciutadans implicats. Farem un 
gran pas de millora de la qualitat democràtica del nostre poble. Compteu amb 
nosaltres i aneu en aquesta direcció.  
 
I finalment, escolteu, fixem-nos. Algunes coses estan canviant. Alguns de 
vosaltres compartiu amb mi velles i antigues indignacions. Alguns de vosaltres 
com jo us sentiu indignats per com funcionen moltes coses; l’economia, els 
drets socials, els drets laborals i també la política. Indignats com les persones 
que aquests dies omplen les places de molts pobles de Catalunya i d’arrel. 
Persones que no només es queixen sinó persones que s’informen, debaten, 
reclamen, que ens reclamen a nosaltres canvis importants i que proposen -
sobre tot proposen-, escoltem-los, parle-m’hi. Tant si estem una mica o molt 
indignats com si no hi esteu gens indignats. Són ciutadans que ens volen dir 
coses i les seves propostes no són banals. No són impossibles.  
 
Ànims, molts encerts, bona sort i procurem que el nostre pas per aquí serveixi 
per fer més feliços els ciutadans de Caldes. Moltes gràcies.” 
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A continuació pren la paraula la senyora Montserrat Romano Bosch, 
representant del Partit Popular de Catalunya: 
 
“Bon dia a tothom. Nosaltres creiem que avui és el plenari de constitució 
d’aquest ple. Per començar volem felicitar el senyor Jordi Solé i el grup 
d’Esquerra Republicana pel seu triomf. He de dir que nosaltres sí hem estat 
l’onzè regidor que hem votat el senyor Jordi Solé com alcalde perquè nosaltres 
sí escoltem a la ciutadania i la ciutadania el dia de les eleccions va dir allò que 
volia i, per tant, nosaltres sempre respectarem la llista més votada. L’onzè 
regidor sóc jo senyor Pau.  
 
Jo no m’extendré tant com el Pau però sí que vull felicitar els nous regidors i els 
que ja hi eren, doncs, felicitats de nou. Crec que tenim quatre anys per 
endavant per treballar, espero que des de l’equip de govern es tingui sentit 
comú, que es pensi en la ciutadania de Caldes. Vull que sabeu que quan ens 
necessiteu, tant nosaltres com els altres grups de l’oposició, ens tindreu i el que 
sí volem és que governeu pels Calderins i per Caldes. Gràcies.” 
 
 
Pren la paraula el senyor alcalde, Jordi Solé i Ferrando:  
“Gràcies senyora Romano i gràcies per haver respectat amb el seu vot la 
voluntat de la ciutadania.” 
              
 
Tot seguit pren la paraula la senyora Montserrat Coll Mañosa, representant del 
Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrés Municipal:  
  
“Moltes gràcies. Benvolgudes regidores, benvolguts regidors, alcalde felicitats. 
Benvolguts companys i companyes, amics i amigues, veïns i veïnes. Avui 
constituïm el plenari de l’Ajuntament de Caldes de Montbui i el grup Municipal 
Socialista no el conformem totes les persones que com podeu imaginar 
desitjaríem, però els regidors que avui hem pres possessió del nostre càrrec ho 
fem amb tota la il·lusió del món, ho fem il·lusionats i amb ganes de treballar pel 
nostre poble des dels valors dipositats pel PSC que formem part de la tradició 
política de la Revolució Francesa i del socialisme democràtic. Els valors de la 
llibertat, la igualtat i la solidaritat. 
 
Els socialistes pensem que una bona política ha de proporcionar la lògica 
explicativa a allò que es fa. Ha de senyalar un objectiu a assolir i dibuixar un 
camí de reforma per aconseguir-ho. Ha d’estar guiada, per tant, per uns valors 
que donen sentit a l’acció de la mateixa, configurant un relat sense el qual no hi 
ha política més enllà de les politiques. 
 
 



 

 12

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

Aquests són els valors que guien el nostre pensament i la nostra acció i que  
contraposen els privilegis a les desigualtats i a l’individualisme insolidari. Són 
aquests valors els que donen sentit al projecte que defensem i ens identifiquem 
com una acte diferenciat i amb perfil propi a la vida col·lectiva. Uns valors que 
són plenament vigents i que ens serveixen per formular i aplicar la nostra acció 
política per tal de donar respostes als problemes de la gent. 
 
El nostre projecte el conformen un ideal de valors col·lectius que pretén assolir i 
assegurar la plenitud individual i el benestar col·lectiu de la societat. Una 
societat en què el progrés científic, tècnic i el desenvolupament econòmic 
siguin instruments per al desenvolupant  social, cultural i individual. 
Una societat en què ningú es senti discriminat o marginat. Vivim un moment en 
què conviuen possibilitats enormes per donar resposta als vells problemes amb 
nous interrogant, nous reptes i l’aparició de noves desigualtats. A partir d’avui i 
d’ahir treballarem per recuperar la confiança dels Calderins i Calderines. Volem 
tornar a il·lusionar-los amb la possibilitat d’un Caldes per a tots i totes, i ho 
volem fer treballant des de l’honestedat, des del realisme, des de la 
participació, però també des de la passió, perquè treballar per a Caldes ens 
apassiona. 
 
Sabem que el repte el qual ens enfrontem és gran però, també estem disposats 
i disposades a treballar amb tenacitat, rigor i esperit de sacrifici perquè quan les 
coses són complicades també és quan els i les socialistes més ens 
arremanguem a treballar, i molts i moltes ja ens ho han demostrat des del 
passar 22 de maig.  
 
Tot el que oferim a Caldes o fem des de la més sincera humilitat. No volem ser 
salvadors de res. Només posem al servei de Caldes el nostre compromís de 
treball i l’oferiment de treballar junts i juntes amb totes aquelles persones que 
vulguin treballar per un poble millor, perquè el nostre poble sigui millor. Aquest 
és el nostre rumb de treball. Nosaltres no ens comprometem amb la política 
municipal ni per guanyar diners, ni per tenir millor cotxe, ni per tenir millor casa, 
ho podeu comprovar. Ho hem fet per tenir millors carrers, millors places, millors 
escoles, millors equipaments i més i millors serveis per a tots i totes. 
 
Tenim molt clar que tot això no ho aconseguirem sense recuperar la confiança 
dels Calderins i Calderines, ens cal la vostra complicitat. La nostra la teniu. 
Estem al servei del nostre poble i des d’avui us volem demanar que ens feu 
servir, que ens utilitzareu per fer de Caldes un poble cada dia millor.  
 
Mireu... en un compte del escriptor Nordal Grieg ens explica que hi havia una 
vegada un jove que a l’escola no va entendre les classes de geografia. Més 
tard va començar a treballar en un vaixell, llavors no sabia que l’horitzó no era 
un límit, no va ser fins que ja era a d’alt del vaixell que s’adonà del fet que 
sempre s’obren nous horitzons. I nosaltres treballem i treballarem cap a nous 
horitzons. Aquí ens teniu podeu comptar amb nosaltres. Moltes gràcies.” 
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Després pren la paraula el senyor Òscar Serra i Chinchilla, representant de la 
Federació Convergència i Unió: 
 
“Moltes gràcies senyor alcalde. Moltes felicitats a vostè i a tots els companys de 
l’equip que l’acompanyen avui.  
 
Senyor alcalde, senyors regidors, companys de llista, amics, familiars, 
membres de la premsa i públic que avui ens heu volgut acompanyar. Voldria dir 
per començar que avui em sento una persona privilegiada, per poder 
representar les quasi mil persones que han confiat en el projecte que tinc 
l’honor d’encapçalar. A la gent que formen part del mateix i en els màxims 
òrgans de la federació de Convergència i Unió qui ens han donat el seu total i 
màxim suport per fer possible que avui un servidor i dos companys podem ser 
designats com a regidors electes del nostre consistori. 
 
Per nosaltres que partíem de cero, aquest fet suposa tot un èxit. Potser algú 
s’ho mirarà com un èxit menor, és cert, però aquest ha estat un resultat que 
sens dubte té mèrit. Té mèrit per una candidatura que només amb un mes i mig 
de marge de maniobra ha hagut de preparar i presentar-se a unes eleccions 
després d’haver dut a terme un profund procés de renovació intern. Per aquest 
motiu ens sentiem plenament  facultats per postular-nos ha presentar 
candidatura a l’alcaldia i per aquest motiu hem votat a favor del nostre candidat 
perquè per damunt de tot som persones honestes, compromeses i de principis; 
i perquè hem acceptat l’encàrrec de tots aquells que ens han donat el seu 
suport. 
 
Malgrat això, presentant la nostra candidatura no preteníem de cap manera 
disputar l’alcaldia al cap de llista d’Esquerra Republicana. Els resultats de les 
eleccions son inapel·lables. La gent de Caldes ha decidit de forma inequívoca, 
però això no vol dir de cap de les maneres que tant sols hi hagi un projecte per 
Caldes. De fet el projecte d’Esquerra Republicana no és el nostre projecte ni 
tan sols el compartim. Els nostre projecte amb el qual ens assentim plenament 
identificats i compromesos és el projecte de Convergència i Unió. Un projecte 
d’abast nacional, que va molt més enllà del terme municipal de Caldes i de les 
persones que hi residim. És un projecte que en temps difícils com els que ens 
toca viure és més que mai un referent de responsabilitat, de civisme, d’equitat, 
de sostenibilitat, de dinamisme, d’austeritat, d’emprenedoria, de formació i de 
compromís; De compromís amb Catalunya i amb tots els catalans.  
 
Un compromís de catalanisme, amb el més ampli sentit de la paraula. Nosaltres 
ens devem a aquest projecte perquè hi creiem i perquè és el nostre model a 
seguir, però per damunt de tot ens devem a tota la gent de Caldes que també 
creu en aquest projecte i que ens han donat confiança donant-nos suport a les 
urnes. 
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Som conscients que per una àmplia majoria de la gent de Caldes el seu 
referent polític nacional és Convergència i Unió. Estic plenament convençut que 
Esquerra Republicana no se li escapa aquest detall i, per tant, és plenament 
conscient que avui disposa de l’aval electoral de persones que habitualment no 
els dipositen la seva confiança, espero que estiguin a l’alçada d’aquesta 
circumstància. 
 
La gent de Convergència i Unió de Caldes som conscients de la responsabilitat 
que això suposa, però també som conscients de la nostra tasca, del que se’ns 
demana i de l’exemple que volem seguir. El que ens toca viure des de fa un 
temps són moments molt difícils, ens som plenament conscients. Sabem que el 
nostre poble té problemes. Sabem que hi ha assumptes sense resoldre. Som 
coneixedors de la mancances que existeixen però, també sabem que Caldes té 
un gran potencial. Pocs pobles com el nostre poden gaudir d’un teixit associatiu 
com el nostre. Pocs poden gaudir d’una oferta rica i cultural de tant nivell. Pocs 
pobles de Catalunya tenen a la seva disposició tanta gent disposada a treballar 
des del voluntariat per millorar la riquesa patrimonial. Poques viles com la 
nostra disposa d’un patrimoni històrico-artístic tan ric i amb tant de valor.  
El nostre comerç és viu i ens reclama atenció. La nostra indústria ens demana 
ajut en moments difícils. La nostra vila ha de convertir-se en un referent a nivell 
turístic per l’oferta termal i gastronòmic que podem oferir.  
 
Nosaltres tenim clar quin és el principal actiu de Caldes, la seva gent, i és per la 
gent de Caldes per a qui ens toca treballar; i o farem plegats, no només els tres 
regidors de convergència i Unió sinó també tota la resta de companys a la 
nostra llista, la gent del nostre partit, els nostres simpatitzants i en definitiva tota 
aquella gent implicada en què Catalunya torni a convertir-se en un referent. Un 
fet que malauradament ha deixat de ser, perquè de retruc Caldes també es 
beneficiarà. El llistó del poble que volem és ambiciós. El llistó de l’objectiu del 
que volem ser va més enllà d’una legislatura, el nostre és un projecte de llarg 
recorregut.  
 
Avui som davant d’un equip de govern que disposa d’una àmplia i còmoda 
majoria, però per damunt de qualsevol altra cosa és que és monocolor. Això 
suposa que a la pràctica no tindrà el contrapès d’una altra formació política 
amb representació suficient dins d’aquest consistori. Per tant, el nostre paper 
dins de l’oposició serà d’una banda marcar molt de prop l’acció de govern -
exercir un control i fiscalització i evitar així que s’acomodin amb excessiva 
facilitat-, i d’altra, defensar sempre el projecte de Convergència i Unió, el nostre 
projecte per Caldes i per Catalunya. 
 
Nosaltres exercirem els nostres càrrecs amb esforç, amb treball, amb 
dedicació, exigència i responsabilitat, i sobre tot, amb lleialtat i respecte a tota 
la gent de Caldes que també creu i confia en Convergència i Unió.  
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Voldria per acabar dirigir-me a tots els membres de l’equip consistorial. Els 
reptes amb els quals ens hi enfrontem són reals, són seriosos i són molts. 
Tingueu ben present que el poble ens jutjarà per això que podem construir, no 
per allò que ens dediquem a destruir. Ara és moment de refer ponts, d’acostar 
mans i espatlles, per retornar al diàleg, per acostar-nos a les persones, a les 
associacions i les institucions, a l’església i a tots els col·lectius que han quedat 
desatesos. És moment de deixar els interessos partidistes de banda i pensar 
en el que realment és necessari. Fa dies que la gent ens ho reclama. Fa dies 
que d’una manera o altra, ja sigui acampant-se, manifestant-se o be penjant 
pancartes ens ho estam reclamant a nosaltres, se’ns exigeix un canvi.  
El que no entenen molts és que el terreny que trepitgem ha canviat i que els 
arguments polítics estèrils i que duran massa temps s’han consumit, ja no són 
útils. 
 
El que se’ns demana ara és un nou temps de responsabilitat. Un 
reconeixement per part de cadascú de nosaltres. Hi ha deures per cadascun de 
nosaltres, però també els tenim per la nostra vila i pel nostre país.  
Estic convençut que Caldes se’n sortirà, que la nostra vila arribarà allà on li 
pertoca, el camí que se’ns presenta serà llarg i la pujada dura. Pot ser que no 
arribem a aconseguir tot allò que ens proposem, però malgrat tot tingueu en 
compte que mai ha hagut tanta esperança dipositada en nosaltres com fins ara. 
Estiguem a l’alçada d’aquesta responsabilitat. 
 
De ben segur que seguirem patint entrebancs i ens equivocarem de tant en 
tant, ni haurà que no estaran d’acord amb cada decisió o amb la visió que 
podem tenir de les coses. Ja sabem i en som conscients que l’Ajuntament no 
pot donar solució a tots els problemes. però també estic convençut que a 
Caldes no perdrem l’esperança que podrem fer-ho tal i com ho hem fet sempre, 
amb treball, amb esforç, amb fe, amb dedicació i amb confiança.  
 
Per això avui us faig una crida a la responsabilitat, el treballar en comú i l’esforç 
col·lectiu de tots plegats. Una crida perquè cadascú de nostres doni un cop de 
mà perquè treballem més i ho fem de manera plegada. Ens preocupem no 
només de nosaltres mateixos sinó els uns dels altres i per damunt de tot, per la 
nostra gent i per la nostra vila de Caldes. Moltes gràcies a tots.”      
 
 
Tot seguit pren la paraula Isidre Pineda Moncusí, representant d’Esquerra 
Republicana de Catalunya-Acord Municipal:   
 
“Moltes gràcies. Senyors regidors, senyor secretari, senyor alcalde –felicitats- 
avui és un dia especial que recordaré tota la meva vida. De cop i volta amb 
vint-i-quatre anys em trobo aquí assegut com a representant del meu poble. 
Tenir l’oportunitat de treballar a Caldes i per Caldes és el repte més bonic que 
se’m podia plantejar. L’afronto amb tota la motivació que es poden imaginar i 
malgrat la meva curta edat assumeixo tota la responsabilitat que mereix una 
tasca com aquesta.  
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Tinc la sort de treballar al costat d’un equip d’esperit jove -de fet la passada 
legislatura el poble va confiar en un alcalde que tot just arribava a la trentena-. 
Durant els darrers quatre anys ha quedar demostrat que l’edat no és un factor 
rellevant pel correcte funcionament d’un ajuntament però, sí que ho és la 
constància, la proximitat o l’esforç, valors que l’equip de govern d’Esquerra s’ha 
fet seus i que, de ben segur, no perdrem. I no els perdrem perquè al volant 
d’aquesta nau hi tenim el millor comandant possible.  
No fa tant alguns li deien “el nen” i ja em veig que a partir d’ara em tocarà a mi 
d’agafar aquest sobrenom. Amb això el que vull és remarcar la importància de 
veure la política com un fenomen fresc, modern i que no segueix un curs 
diferent de la societat. Intentarem, doncs, gestionar la victòria a les urnes. Ara 
no els descobriré una obvietat, l’Ajuntament és l’administració més pròxima al 
ciutadà i si volem que la gent segueixi creien en la política hem de començar 
per aquí.  
Nosaltres no som persones que sortiran en els diaris de gran tirada ni tampoc 
en el telenotícies en horaris “Prime Time”, som gent normal que vol dedicar una 
part del seu temps al be comú i perdonin que jo que acabo de sortir de l’ou o de 
la facultat, doncs, això encara m’ho crec.  
 
Crec en la política i en la gent que la practica. Crec en aquesta manera de fer 
que ha dut a terme el grup municipal d’Esquerra -sobre tot els últims quatre 
anys-, aquest és el camí a seguir. Vindran moltes dificultats i haurem de remar 
contra corrent se’ns presentaran dies difícils i és, doncs, temps per a ser 
valents. No és hora d’apostes irresponsables –tant la gent que ens ha votat 
com la que no, espera dels seus representats debats en positiu-. Els Calderins 
en especial han seguit confiant majoritàriament en un projecte –el del Jordi 
Solé i la seva gent- i si ho han fet, al nostre entendre, ha estat per la gran 
estabilitat que ha gaudit Caldes amb el govern que ha liderat Esquerra. D’això 
hem de prendre nota tots plegats.  
Caldes no pot quedar aturada per discussions de forma. Els veïns del poble 
ens han dipositat la seva confiança perquè volen gent que avanci, que treballi, 
que s’esforci i que s’esforci al menys tant com hem fet fins ara. Insisteixo 
aquest és el camí del grup municipal d’Esquerra que no és altre que el de 
seguir treballant per un poble estable i que respongui a les necessitats dels 
Calderins 
 
Acabaré per no allargar-me, destacant la frase d’una pel·lícula que m’encanta, 
ambientada als barris de Filadelfia, on es diu: ”Si estàs molt de temps en un 
poble, acabes al final formant part d’ell ”.  
 
Senyores i senyor, tots nosaltres som Caldes de Montbui i si durant el nostre 
pas per l’ajuntament aconseguim fer que aquest poble sigui millor també 
haurem crescut com a persones. Moltes gràcies i, companys, endavant.” 
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I finalment pren la paraula el senyor alcalde, Jordi Solé i Ferrando: 
 
“Regidores i regidors, amic diputat, secretari, senyores i senyors, avui sóc aquí 
amb humilitat davant de la tasca que afrontem, agraït per la confiança que m’ha 
estat atorgada, conscient dels sacrificis dels nostres predecessors.  
Aquestes paraules no són meves. Amb aquestes paraules iniciava Barack 
Obama el seu primer discurs d’investidura com a president dels Estats Units i la 
reprodueixo a l’inici d’aquest discurs perquè salvant les enormes distàncies 
entre llocs, persones i responsabilitats, contenen conceptes que val la pena 
traslladar també a aquesta modesta investidura, que és la novena de l’etapa 
democràtica i la segona que tinc la sort i l’honor de viure en primera persona. 
 
Humilitat davant la tasca que afrontem. Així presentem nosaltres i jo 
particularment com alcalde reelegit, davant la responsabilitat que ens ha estat 
conferida per la ciutadania de Caldes a través de les urnes. Malgrat la 
contundència d’uns resultats que nosaltres també considerem històrics i que 
ens legitimen a seguir endavant, ens comprometem a governar des de la 
discreció i la prudència, des de la humilitat i la senzillesa, tocant de peus a 
terra, oberts al diàleg i a la crítica constructiva, amb la mà estesa, disposats a 
aprendre, a rectificar i si cal, a millorar cada dia.  
 
Serem un govern nou en un setanta per cent, però un govern compromès en un 
cent per cent en donar el millor de nosaltres mateixos, per afrontar els reptes, 
per aportar feina i solucions als reptes que ens planteja un present no 
excessivament afalagador. No pot ser d’una altra manera. El repte màxim ho 
sabem i també és màxima la responsabilitat i davant dels reptes cal 
arremangar-se i esforçar-se que és el que ens han ensenyat a fer els nostres 
pares. Dic que és el que sempre s’ha fet, des de que el món és món, per poder 
superar les dificultats i seguir endavant.  
 
Sabem que no ho solucionarem tot, no farem tot el que voldríem fer, no 
satisfarem a tothom, ni a totes les expectatives i menys en les circumstàncies 
actuals però, ens esforçarem el màxim per seguir millorant el nostre poble, per 
fer-lo més agradable, més just, més pròsper, més actiu, més culte, més cívic, 
més conegut, més implicat amb el país i ho farem amb el mateix tarannà que 
ho hem estat fent fins ara. 
 
Agraïts per la confiança, una confiança que entenem guanyada a pols durant 
els darrers quatre anys i que ens ha permès doblar el suport i la representació 
en aquest consistori. La confiança, com ja explicava fa uns mesos en una 
conferència a Can Rius, és un concepte clau en la política. El que hem fet, 
també com ho hem fet, ens ha fet guanyar la confiança de la majoria de les 
persones que van anar a votar al passat 22 de maig.  
Després ha hagut altres factors, òbviament, que han ajudat però, aquest ha 
estat el principal. Ara ens toca gestionar tota aquesta enorme confiança des de 
l’actitud que acabo de descriure i no pensant no només en els que ens van 
votar, sinó pensant en l’interès general del municipi.  
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El nostre agraïment és enorme, han estat multitud les persones que aquests 
dies ens han estat felicitant i els hi volem agrair sincerament i públicament, 
perquè és una bonica sensació comprovar com la gent valora molt positivament 
el que fas, de la mateixa manera que també és reconfortant superar un examen 
amb molt bona nota. 
 
Ara bé, aquesta valoració no és un xec en blanc, s’acaba algun dia sinó 
renoves la confiança o la credibilitat, d’això també en som conscients. De 
manera que provarem per la via dels fet i per la via de les actituds anar 
renovant la confiança. Gestionarem confiança però, també gestionarem 
decepció, malestar i indignació, conceptes que tots els situats en una escala de 
matisos que va creixen en intensitat.  
Farem política i administrarem els recursos en mig d’un clima social enrarit per 
les causes i les conseqüències d’una crisi econòmica i social que ja fa massa 
temps que arrosseguem i de la qual no veiem encara la seva anhelada fi.  
 
Aquests anys estem caminant per la corda fluixa. L’atur no baixa, continuen 
tancant empreses, els bancs es queden pisos i cases, els més joves miren al 
futur i no veuen res, alguns subsidis arriben perillosament al final i les 
administracions els hi falten diners per seguir fent el que hem estat fent. A tot 
arreu on mirem, per tant, hi ha feina a fer. Haurem de fer política, doncs, 
malgrat el context d’austeritat sobrevinguda, de retallades i de retrocessos.  
No podrem fer política com quan les coses anaven bé i millor que ara. Ara toca 
fer de la necessitat virtut, amb el convenciment que ens ensortirem, amb el 
convenciment que farem realitat un desig, que el futur a aquestes alçades ja 
només pot ser millor.  
Farem política també des del desprestigi de la pròpia política. Un desprestigi 
que ja sigui just o injust és inquietant perquè no aporta res de bo a ningú. Sóc 
dels que penso que la ciutadania ha d’ajudar els polítics, al menys a aquells 
que exerceixen la política des de la noblesa de les intencions i des de la 
fermesa d’unes conviccions justes. I som molts els que fem política d’aquesta 
manera. No tenim interessos inconfessables, ni una agenda oculta, ni cap altra 
intenció que no sigui treballar de la millor manera que sapiguem fer-ho pel 
nostre poble mentre hi hagi la confiança de la gent i la nostra il·lusió per fer-ho.  
 
Ja sabem que és divertit i està de moda banalitzar la política i els polítics i, a 
més a més, és molt fàcil fer-ho des de l’anonimat o des d’un pseudònim, des de 
la immediatesa que proporciona les noves tecnologies, des de fins i tot un cert 
sentit de superioritat moral que alguns els genera el fet de criticar i embolicar la 
troca des del sofà, sense acció positiva, dimitint de la seva responsabilitat però, 
el cinisme imperant avui en dia, el clima d’opinió d’exagerada confiança vers la 
política i qui l’exercim, repeteixo no aporta gens de bo. Ens porta això sí el 
derrotisme i el populisme, ens agrada com a societat, ens complica l’aixecar-
nos després de caure.  
El meu prec és aquest, no ens poseu més pals a les rodes sinó ens ho 
mereixem perquè les rodes ja estan prou travades  i el que hem de fer és 
estirar entre tots i no frenar entre tots.  
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Deia també el president Obama: Concients dels sacrificis dels que ens han 
precedit. Avui gairebé res comença de cero, com en una bona novel·la hi ha 
d’haver un fil conductor. Abans d’aquest govern hi ha hagut d’altres, i abans 
d’aquest alcalde hi ha hagut altres, i després en vindran més. Tots han aportat 
el seu gra de sorra, amb més o menys encert, per fer de Caldes un bon lloc per 
viure-hi, començant per l’anterior mandat i que a partir d’avui deixen de ser-ho. 
 
 A ells, alguns dels quals esteu avui aquí, us vull agrair de nou la vostra feina a 
favor de Caldes i en nom del nou consistori us dic que mirarem de ser dignes 
successors de la vostra tasca. Els que us estreneu avui i els que renoveu el 
càrrec de regidor o regidora us vull felicitar i us vull dir que de nosaltres, de les 
nostres actituds depèn ser dignes representants de les persones que ens han 
escollit.  
Els que tindreu responsabilitats de govern us demano que practiqueu la política 
local des dels màxims esforços que se us pugui exigir, des de l’esperit de 
sacrifici i des del diàleg permanent, que no us canseu d’explicar perquè fem el 
que fem i perquè no podem fer el que no podem fer i que no us deixeu 
desanimar davant les dificultats del dia a dia, davant de la lluita diària contra els 
tòpics, els retrets i el cinisme, perquè el capdavall si l’exercim des de la netedat 
d’esperit comprovareu que la política –diguin el que diguin- és una feina molt 
noble.  
El que teniu ara a les mans és el privilegi de poder treballar en benefici de 
l’interés col·lectiu del nostre municipi i quan passin els anys us quedarà una 
cosa que ningú us podrà treure. La satisfacció de haver treballat des de la 
política per Caldes.  
 
Els que estareu a l’oposició us demano que ens ajudeu a millorar, que ens feu 
propostes que ens aporteu arguments en un debat que comença avui i que 
durarà quatre anys. La discòrdia per la discòrdia no porta en lloc. No serveix de 
res abandonar un Ple abans de votar els pressupostos. Hem d’escollir la 
responsabilitat abans de les recriminacions perquè l’electorat no vol baralles de 
poca volada. L’electorat vol que treballem i que deixem treballar, que ens 
posem d’acord al més sovint possible i que si discrepem –que ho farem- ho fem 
sense sobrepassar les regles del joc.  
El govern que tinc la responsabilitat d’encapçalar de nou és un govern 
compromès amb Caldes i la seva gent, però també és un govern compromès 
amb el país i la seva plena llibertat. No hi haurà cap intimidació, ni cap 
amenaça que ens desviï del nostre objectiu que és noble, just, legítim i 
necessari perquè si finalment tenim un país lliure en comptes d’un país amb 
permanent diputa, amb permanent qüestionament tindrem un poble i una 
societat millors que d’això, al cap de vall, és del que es tracta.  
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Per últim vull agrair a la meva família l’estoïcitat amb la qual ha suportat els 
primers quatre anys d’alcaldia amb absoluta dedicació a la feina i al càrrec, 
però potser poca dedicació cap a ells. Demanar-los –si no és molt demanar- 
quatre anys més de paciència i de comprensió. Miraré de trobar durant el nou 
mandat un equilibri més just. Després de jo mateix, ells sabem millor que ningú 
què implica de bo i de dolent ser alcalde del teu poble però, ho accepten 
perquè malgrat tot, faig el que m’apassiona i en aquest sentit sóc un privilegiat.  
 
Sóc una persona tossuda, com em deia molt sovint el meu pare, a qui també 
vull recordar en un moment tant especial per a mi com aquest, especialment 
quan parlàvem de política que era molt sovint. Amb, tossuderia en fet coses 
contra pronòstic. Guanyar les eleccions fa quatre anys, ser alcalde amb trenta 
anys i guanyar ara amb majoria absoluta. Suposo que en part, també per 
aquesta tossuderia, no he llançat la tovallola en els moments complicats de la 
passada legislatura -que també hi ha hagut- i ara també per tossuderia torno a 
ser reforçat políticament i anímicament -per unes urnes que van parlar molt 
clar- com l’alcalde del vostre poble. Moltes gràcies.”   
 
L’alcalde aixeca la sessió a les 13 hores i 20 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    


