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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 

Identificació de la sessió 
Núm.:  10 / 2013 
Caràcter: Ordinari  
Data:  31 d’octubre de 2013 
Horari: 20’00 hores  
Lloc: Sala de Plens 
 

Assistents 
Jordi Solé i Ferrando, alcalde 
Josep Gaspar i Blancafort, regidor 
Vicenç Personat i 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 
 
Maria Taulats i Pahissa, regidora 
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. Restar assabentats i acceptar la renúncia voluntària al càrrec de regidor 
de l’Ajuntament de Caldes de Montbui presentada pel senyor Josep 
Gaspar i Blancafort, mitjançant l’escrit de data 24 d’octubre de 2013, així 
com la seva renúncia als càrrecs que ostenta per la seva condició de 
regidor i per haver estat designat portaveu del seu grup municipal 
d’Esquerra Republicana de Catalunya. 
 
2. Resolucions de l’Alcaldia dictades des de l’última sessió ordinària. 
 
3. Despatx ordinari. 
 
4. Precs, preguntes i interpel·lacions. 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Bé, anem a iniciar l’últim dels plens que teníem convocats per avui, és el Ple 
ordinari que de fet consta d’un sol punt seguit dels punts que venen en tots els 
plens ordinaris: Resolucions d’Alcaldia, Despatx ordinari i precs i preguntes.” 
 
1. RESTAR ASSABENTATS I ACCEPTAR LA RENÚNCIA VOLUNTÀRIA AL 
CÀRREC DE REGIDOR DE L’AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI 
PRESENTADA PEL SENYOR JOSEP GASPAR I BLANCAFORT, 
MITJANÇANT L’ESCRIT DE DATA 24 D’OCTUBRE DE 2013, AIXÍ COM LA 
SEVA RENÚNCIA ALS CÀRRECS QUE OSTENTA PER LA SEVA 
CONDICIÓ DE REGIDOR I PER HAVER ESTAT DESIGNAT PORTAVEU DEL 
SEU GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA. 
 
Primerament s’explica el dictamen de la Comissió informativa d’assumptes 
plenaris, atès el que s’estableix a l’article 48.3 del ROM. 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, Pep, et passo la paraula per última vegada.” 
 
Pren la paraula el senyor Gaspar: 
“Moltes gràcies, bona nit a tothom, alcalde, regidors, regidores,...  
Avui per a mi és un dia molt especial, després de gairebé deu anys de regidor 
en aquest Ajuntament, concretament són nou anys i nou mesos. Avui poso punt 
i final a aquesta etapa.  
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Com ja he explicat a tots vosaltres i vaig explicar, també aquest passat dilluns, 
en roda de premsa, els motius són de caràcter personal, però no vull amagar-
me en el tòpic i el fred recurs dels motius personals sense més. Els motius 
personals són concrets i fins i tot també tenen nom. Tenen nom perquè el 
principal motiu es diu Bruna, que està per aquí corrent, que és el nom de la 
meva filla que demà farà divuit mesos. Són concrets perquè aquesta nova 
condició de ser pare, més els canvis que durant aquest any he sofert en la 
meva vida laboral, m’han obligat a haver de destinar més temps i esforços i ha 
fet que la meva dedicació a l’Ajuntament se n’hagi ressentit i se’n pugui 
ressentir encara més. I també pesa, evidentment, el lògic cansament i desgast 
de tots aquests anys de dedicació política. 
Ha estat una decisió difícil de prendre, durant tot aquest temps han estat tantes 
les experiències viscudes, les bones estones compartides i les persones amb 
les que he tractat, que el cor em demanava continuar, però alhora el cap també 
em demanava parar. Parar per poder treure’m la motxilla del que significa la 
pressió del dia a dia de les regidories aquí a l’Ajuntament i de la feina en 
general que comporta el ser regidor d’aquest Ajuntament. I també, evidentment, 
per poder disposar de més temps per dedicar a casa, a la feina, a la família i a 
mi mateix. 
El càrrec de regidor de cultura i patrimoni, en un govern tan actiu com l’actual, 
comporta una dedicació de temps i d’energia excepcional, que si no es pot 
assumir, és preferible deixar pas a noves persones, amb noves idees, amb 
noves forces per no entorpir el bon ritme de treball de tot un equip. I és 
precisament això el que faig avui. 
Si una cosa puc destacar dels equips de govern que he format part, és que des 
del primer dia s’han caracteritzat per un altíssim ritme de treball.  
L’alcalde és una de les persones més pencaires que he conegut i no només ell, 
sinó tot l’equip de govern, perquè no només penca sinó que ens fa pencar i ens 
engresca i ens motiva a tots els altres a pencar tant com ell. 
En un col·lectiu amb aquesta capacitat de treball que acabo d’explicar, una 
persona com jo que en aquests moments no pot aportar tot el que caldria, seria 
més una nosa que no pas un actiu, o així almenys és com em sento o com em 
sentiria i, per tant, no vull ser una rèmora per la dinàmica d’aquest col·lectiu. 
També hi ha una part més crítica, i també m’ha ajudat a acabar de prendre 
aquesta decisió, altres aspectes de la política municipal, fets i situacions que 
des de fa un parell d’anys més o menys han enrarit i enrareixen encara una 
mica el clima polític de Caldes. Segons quines maneres de fer política, oposició 
o no oposició, tant dels grups municipals com d’altres grups que no tenen 
representació municipal però que també fan política, doncs també m’han ajudat 
a veure que segurament prenia la decisió correcta. Que el debat de les idees, 
el contrast de propostes i el joc de procurar convèncer l’adversari no m’han fet 
mai por, i això tots vosaltres ho sabeu, al contrari, però quan tens la sensació 
que aquest debat no és o no ha estat sempre prou net o prou clar, o quan hi 
detectes alguna manipulació molt o poc intencionada, tot plegat també acaba 
fatigant.  
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En un altre moment, amb més ganes, amb més temps, amb més energies m’ho 
hagués agafat com un repte, com un objectiu a superar, però en aquests 
moments, sincerament, ja no me’n queden gaires ganes i tampoc me’n veig 
amb cor, entre d’altres coses perquè tal com he explicat en aquests moments hi 
ha altres qüestions que em demanen més dedicació i que em motiven més. 
Aquestes paraules no volen ser de cap manera un retret per a ningú, que quedi 
clar, com a màxim volen ser una humil reflexió amb el propòsit d’intentar 
millorar la manera de fer política aquí a Caldes. I començant, si cal, per fer 
autocrítica. 
Jo vaig estar també uns anys com a regidor a l’oposició i, vist amb perspectiva, 
segurament amb totes les coses que vam fer i vam dir  en aquells anys, avui en 
dia potser les diria i les faria d’una altra manera. És més, fins i tot alguna 
actuació que havíem protagonitzat en aquell moment, en aquests moments 
segurament em provocarien un cert penediment. Però això, veien que a 
l’oposició actual també hi ha persones que han estat al govern, humilment els 
voldria aconsellar, si em permeten, que es repensin a vegades segons quines 
actuacions, perquè en un futur no se n’hagin de penedir com jo potser en 
aquests moments. I això no vol dir renunciar al debat de les idees i al contrast 
de les propostes, sinó que vol dir fer-ho de la millor manera possible perquè el 
resultat sigui al més beneficiós per tota la gent de Caldes. 
Massa sovint el partidisme de curta volada ens fa perdre a tots plegats els 
objectius comuns que perseguim. 
Fent una mica de balanç, tots aquests anys que he dedicat a la política, he de 
dir que més o menys, amb més o menys encert em sento prou orgullós i 
satisfet. Des del punt de vista de partit he tingut la sort de formar part d’un 
projecte com el d’Esquerra que hem assolit objectius que anys enrere no 
hauríem ni tan sols imaginat.  
En l’àmbit de país hem contribuït a treure l’independentisme d’un racó marginal 
per posar-lo a l’eix central del debat polític. En pocs anys l’assoliment de la 
independència de Catalunya ha començat a deixar de ser un somni gairebé 
irrealitzable, per començar a ser una realitat. Allò de reclamar un país 
socialment just i nacionalment lliure ho tenim a les nostres mans si volem, ho 
tenim a tocar. 
En l’àmbit municipal, he tingut la sort de compartir un projecte col·lectiu que no 
ha parat de créixer. Abans de l’any 1999, Esquerra Republicana havia perdut la 
representació a l’Ajuntament, a les eleccions de 1999, que és quan em vaig 
incorporar a aquest projecte, vam poder recuperar un regidor. Al 2003 en vam 
obtenir 3 regidors, al 2007 vam passar de 3 a 5 i al 2011 de 5 a 10 regidors, 
obtenint la majoria absoluta més important des de la recuperació de la 
democràcia a Caldes. 
Per això des d’aquí vull agrair també a la secció local d’Esquerra la confiança 
que m’han tingut per posar-me a les llistes electorals ja des d’aquell any, des 
de l’any 1999 i fins ara. I també a tots els Calderins i les Calderines que m’han 
donat el suport durant aquests anys amb el seu vot. 
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Per aquells atzars de la vida, es dóna la casualitat que vaig començar a ser 
regidor al gener del 2004 substituint en Josep Gallart, aleshores teníem tres 
regidors i jo era el número quatre de la llista, i resulta que és ell ara qui em 
substitueix a mi, amb la diferència que ell en aquest cas és el número onzè de 
la llista. 
Des d’un punt de vista d’obra de govern, el balanç també el considero positiu. 
És clar que pel camí s’han quedat projectes importants, com el del centre 
cultural de Can Rius que no s’ha pogut fer, o també hi ha hagut iniciatives que 
no han acabat de sortir tan bé com hagués volgut, però en termes generals em 
sento satisfet, si més no tinc la certesa i la tranquil·litat d’haver donat tot allò 
que he pogut i que ha estat al meu abast. 
I aquí cal que faci un doble agraïment: en primer lloc a l’alcalde i amic Jordi 
Solé, i a tots els regidors i regidores tant d’aquest equip de govern com el de la 
passada legislatura: la Montse Hernández, en Jordi Coll, i els regidors de 
l’actual: la Montse també va estar en el passat equip de govern, en Jaume, en 
Vicenç, l’Isidre, la Pilar, la Roser, la Sara i també en Josep Ramon, que no me’l 
deixi. 
Ha estat realment una sort haver pogut compartir aquests anys de regidor amb 
persones com elles, i haver pogut fer un equip divers, però alhora compacte, 
motivat i, sobretot, molt dinàmic. 
I en segon lloc vull agrair també a tot el personal de l’Ajuntament i en particular 
aquelles persones que per la condició de regidor de Cultura i Patrimoni i en un 
cert moment també de Turisme, he compartit moltes hores i vivències. 
Com el personal de la Biblioteca encapçalat pel seu director en Juanma, la 
Montse Pieres i l’Eduard, tot el professorat de l’Escola de Música i el seu 
Consell Escolar, la Cristina, la Rosa, la Iolanda, la Veba, etc. del Taller d’Art, a 
la Nuria Soley del Centre Cívic, el Pere Roqueries, la Bego, la Laia, l’Airí, que a 
la tercera planta hi hem programat moltíssimes coses, i també la Raquel, la 
Eva, la Judit i l’Oriol de Thermalia. I aquí m’agradaria també fer una menció 
especial a l’Helena, una persona que m’aprecio molt, i sobretot a les dues 
persones que considero que són dos pilars tècnics importantíssims i 
fonamentals d’aquest Ajuntament, o com a mínim de les àrees que jo he portat, 
com són l’Anna Monleon Directora del Museu, i en Josep Lluis Ibort que és el 
cap d’àrea de Serveis Personals. 
I segur que em deixo algú, i no voldria fer-ho, com l’Anna Entraigas, en el seu 
moment a Comunicació, i ara l’Emma, o el personal de Secretaria, o també els 
de la resta d’àrees, des d’Educació, Joventut, Esports, Intervenció, Informàtica, 
Serveis Territorial, a les escoles municipals, les brigades, l’Eduard al cap 
davant, a l’Arxiu, a l’OAC, etc, etc, passant per la Policia i també Protecció Civil, 
amb els quals també he tractat. 
A tots ells els he d’agrair sempre la bona predisposició i col·laboració que hi he 
trobat en tots ells, i no em vull oblidar dels membres també de la Comissió 
Badia i de la Comissió de Patrimoni, així com també de totes les entitats 
culturals de Caldes amb qui a excepció d’alguna ventada Vicentina, penso que 
he tingut una bona sintonia i entesa. 
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Ha estat un plaer i un honor haver pogut contribuir humilment a la millora i al 
progrés de Caldes durant aquests nou anys i nou mesos que he estat regidor. 
Ha estat una experiència inoblidable que recomano a tothom, penso que tots 
algun dia hauríem de poder ser regidor del nostre poble. Han estat molts dies i 
moltes hores de dedicació, també de sacrifici, però estic convençut que amb 
més o menys encerts totes les hores i els esforços que he dedicat han valgut 
realment la pena. 
Per tant, moltes gràcies a tots per haver-me deixat compartir tantes coses amb 
tots vosaltres, i segur que ens continuarem veien per qualsevol racó d’aquí 
Caldes, moltes gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Bé, gràcies Pep, passaria, no és un punt normal diguem, no hi haurà votació 
tampoc, vull dir que, no haurem de posar a consideració del ple la teva decisió, 
sinó no sé que en sortiria? Paso la paraula als diferents portaveus per si volen 
dir alguna cosa, per tant comencem, senyor Olóndriz.” 
 
Pren la paraula el senyor Olóndriz: 
“Molt bé, Pep, què et puc dir? En aquests moments, poca cosa perquè les 
emocions les deus tenir, com deies fa poc, en algun lloc a flor de pell. 
Temps tindrem per parlar de la relativitat del temps, de com es veuen les 
coses, segons el mirall o el vidre que utilitzes, o per la perspectiva amb que ho 
fas. M’agradaria poder-ho fer amb tu, segur que ho podrem fer perquè tu 
tanques una etapa com a regidor, però no tanques una etapa com a ciutadà. I 
menys com un ciutadà de la cultura, perquè tu no ets solsament un regidor que 
ha passat per un partit polític i s’ha dedicat una temporada a això, sinó que ets 
un activista de la cultura des d’abans de ser regidor i estic convençut que no ho 
podràs deixar de ser mai. Per tan, temps tindrem per parlar de les coses que 
han passat, de les coses que ens has dit avui. No és el moment de rebatre-les 
aquí.  
Desitjar-te que la nova etapa, que l’etapa que has tancat i la nova sigui molt 
bona. Has estat en el millor moment del teu partit, com ho deies? De zero fins a 
l’infinit gairebé, no, no tant. Segur que això també t’omple de satisfacció, no? 
Una etapa així. Jo t’explicaria altres etapes que són d’una altra manera, no? 
Res més, no vull dir-te res més en aquests moments. Moltes felicitats per tot el 
que hagis fet bé, i intenta oblidar el que has fet malament, que tots plegats 
també ho oblidarem, i ens trobarem pel carrer i parlarem d’això que et deia.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, senyora Romano.” 
 
Pren la paraula la senyora Romano: 
“Bé, bona nit Pep, primer de tot donar-te les gràcies perquè el poble de Caldes  
perd una gran persona. Penso que tu, Pep, has deixat el llistó de la cultura 
Calderina molt elevat i crec que el que vingui darrera teu ho té prou difícil per 
arribar al teu nivell, fins i tot superar-ho.  
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També et volem agrair la teva actitud correcta cap a la resta de grups, en 
aquest cas el Partit Popular i sobretot reconèixer que has sigut un pencaire. 
Et donem les gràcies i et desitgem tota la sort per aquesta nova etapa, gràcies 
Pep.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, senyora Coll.” 
 
Pren la paraula la senyora Coll: 
“Bé, moltes gràcies, poques coses es poden dir, no? Quan un regidor marxa, 
què més que sigui el record d’aquells moments que havíem compartit, que ha 
estat molt de temps d’aquests nou anys que hem coincidit en l’Ajuntament i en 
aquest plenari. Vull desitjar-te que en aquesta nova etapa, per dir-ho d’alguna 
manera, que comences, un cop deixes aquest càrrec, totes aquestes il·lusions 
que et fan prendre aquest pas de poder dedicar més a la família, poder dedicar 
a la feina, realment es compleixin. Et desitjo molts èxits en aquests aspectes  
que vols aprofundir més, deixant aquestes hores robades, que roba 
l’Ajuntament. 
I dir-te doncs que en aquests anys que hem coincidit, la veritat que jo crec que 
hem tingut un bon tracta, i espero que fora d’aquí seguirem tenint-lo, gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Gràcies, senyora Taulats.” 
 
Pren la paraula la senyora Taulats: 
“Molt bé, moltes gràcies, benvolgut senyor Gaspar, Pep, a mi em toca fer de 
portaveu, però evidentment no són les meves paraules les que transmeto, són 
les de tot el grup municipal, i més enllà, també són les paraules dels nostres 
companys, que alguns han estat també companys teus i de tot el partit. 
Voldríem agrair-te la teva dedicació a l’Ajuntament del teu poble, del nostre 
poble, tant de bo hi hagués més gent disposada a fer-ho, i a més amb la teva 
actitud i dedicació. Ara ja formes part de la història del nostre poble i, de ben 
segur, hi deixas un llegat, com vostè mateix ha dit. 
Nosaltres aprofitàvem l’avinentesa de parlar de vostè i del seu llegat, per dir 
que tots també deixem un llegat. I en aquest sentit compartim les seves 
paraules de fer que aquest llegat tingui més llums que ombres. 
A més ha estat regidor en uns anys, i aquests darrers vitals per la història del 
nostre país, perquè vostè com nosaltres no només està aquí per fer política 
local, també per construir la nostra nació. 
I des de l’Ajuntament també ho hem fet, amb gestos a través de mocions i 
proposicions que hem tirat endavant en els darrers mesos, sovint plegats, 
també per contribuir-hi. 
Vostè ho ha pogut gaudir i algunes coses ara se les perdrà. 
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Us desitgem molta sort, us donem les gràcies per tota la feina feta i el seu bon 
tracte, com ja dèiem, i també li demanem al senyor alcalde que no s’oblidi de 
convidar-lo al primer Ple que fem després de la consulta del 2014 que ens 
portarà a l’alliberament Nacional, l’esperem aquí perquè ho hem de celebrar 
junts, bona sort i moltes gràcies.” 
 
Pren la paraula el senyor alcalde: 
“Molt bé, gràcies, bé nosaltres ja varem fer la roda de premsa conjuntament 
amb tot l’equip de govern, dilluns passat i ja varem dir moltes coses i molt 
sinceres, però sí que voldria aprofitar aquest torn per dir alguna cosa, o repetir 
alguna cosa i afegir alguna cosa, potser de nou.  
Hem estat des de l’any 99 treballant colze a colze, intentant fer granel projecte 
d’Esquerra Republicana a Caldes de Montbui i al nostre país, i crec que avui, 
que deixes la política en actiu, en primera línea, de manera temporal, crec que 
avui podem dir que ho hem aconseguit i quan un aconsegueix objectius doncs 
ha d’estar molt satisfet perquè, a més a més, ho hem aconseguit treballant 
molt, pencant molt, patint una mica, però sobretot gaudint moltíssim. 
Han estat anys en què hem gaudit molt fent política, tant en l’etapa que varem 
estar a l’oposició d’una manera molt minoritària, com quan hem estat al govern, 
al capdavant del govern. Aquests sis anys tirant endavant el nostre projecte per 
Caldes de Montbui i, per tant, jo crec que el que quedarà d’aquests anys, 
d’aquests teus nou anys i nou mesos, però del temps que, des de l’any 99 fins 
ara, és que ens ho hem passat molt bé, ens ho hem passat molt bé i ha estat 
una sort poder tenir-te al meu costat durant tota aquesta etapa i per tant vull 
agrair-te que sempre hi hagis estat, en els moments bons que han estat la 
majoria i en els moments dolents que han estat la minoria, però que també han 
estat. 
Per nosaltres el Pep abans que res és un amic, però també avui acomiadem a 
un regidor de Cultura que deixa enrere una molt bona feina feta, que crec que 
aquesta és la percepció majoritària que hi ha al carrer, que crec que les entitats 
amb les quals has estat treballant de manera molt propera, valoraran així la 
teva feina, i per tant et trobaran a faltar a partir d’ara. I has estat un regidor que 
has treballat amb passió per la cultura, pel patrimoni, pel turisme de Caldes, 
bàsicament, perquè t’estimes molt el teu poble, el coneixes molt i l’estimes molt 
i vols el millor pel teu poble i aquesta és la base a partir de la qual es pot fer la 
millor política possible. 
També han estat anys, aquests darrers anys, no? Que hem estat governant, 
que tu has estat portant aquestes regidories, on han passat moltes coses en el 
nostre poble i en el nostre país, ens ha tocat governar en temps 
complicadíssims, en temps de moltes dificultats econòmiques, socials, 
incerteses polítiques, però jo crec que són en aquests temps de dificultats on 
més s’aprèn i on sobretot més s’aprèn el valor de la política, perquè el difícil és 
fer política amb menys recursos, amb més demandes i amb un clima més 
enrarit que el normal.  
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I això és el que hem estat fent nosaltres els darrers anys i per tant aquí el valor 
de la política adquireix tota la seva rellevància i tota la seva dimensió. I crec 
que el teu caràcter ha estat essencial per poder fer aquesta bona feina que has 
fet i aquesta bona feina que ens ha ajudat a fer també en el grup, en el conjunt 
perquè com dèiem l’altra dia, ets una persona de consensos, ets una persona 
de sumes, ets una persona d’acostar-se, de fer que la gent s’acosti a tu i no 
pas que la gent s’allunyi, i això en política és molt important, i encara més en la 
política municipal que sembla un tòpic, o s’utilitza com a tòpic, però té una part 
de veritat innegable, que és la política més propera i que, per tant, aquesta 
qualitat de persona afable és quan més es necessita i quan es té, quan més es 
veu i quan més visible es fa, no?  
Ara et deixem tornar a la teva família, serà més vostre a partir d’avui, us el 
retornem, et deixem tornar una mica més a la teva feina, però seguirem 
comptant amb tu des de la nostra secció local, des del nostre projecte, perquè 
això no s’acabat, perquè no hem aconseguit tot el que volíem, encara ens 
queda molta feina per fer i necessitem persones com tu per acabar, no s’arriba 
mai a l’infinit que deia el Pau, no s’arriba mai a aconseguir-ho tot, però volem 
aconseguir més coses i et necessitem al nostre costat. 
Et vull desitjar bona descompressió de la política, bona reinserció a la vida 
sense política activa. Aquesta setmana ha estat una setmana de comiats 
progressius, t’has anat acomiadant paulatinament de la gent, i per tant això 
significa que interiorment deus estar una mica revoltat, però experimentaràs 
una sensació que tots acabarem experimentant tard o d’hora i és la vida 
després de la política, que la majoria de gent diu que està molt bé. I repeteixo, 
que algun dia experimentarem tots, no? Ja ens explicaràs que tal la vida 
després de la política activa.  
En qualsevol cas en nom de tots els companys i companyes, moltes gràcies 
per la feina que has fet, moltes gràcies per estar sempre amb nosaltres, moltes 
gràcies per treballar al poble i endavant, molta sort amb tots els teus projectes i 
ens tindràs també al teu costat pel que calgui i sempre que calgui, gràcies.” 
 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents, resta 
assabentat de l’acord següent: 

             
    
Identificació de l’expedient  
 
Expedient núm. G110201300066, de renúncia del senyor Josep Gaspar i 
Blancafort al càrrec de regidor de l’Ajuntament de Caldes de Montbui. 
 
DICTAMEN 
 
Antecedents  
 



 

10 
 

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 dia 24 d’octubre de 2013, el senyor Josep Gaspar i Blancafort ha presentat 
al Registre General d’Entrada d’aquest Ajuntament, amb el número 009766, la 
seva  renúncia al càrrec de regidor de l’Ajuntament de Caldes de Montbui. 
 
La següent persona, segons l’ordre de col·locació a la candidatura amb què el 
Partit d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (Esquerra-Am) va 
concórrer a les eleccions municipals de 2011, partit al qual pertany el senyor 
Gaspar, és el senyor Josep Gallart Badia, càrrec que li correspon per 
substitució. 
 
Fonaments de dret 
 
D’acord amb el que disposen l’article 9 del RD 2568/1986, de 28 de novembre 
que aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals, l’art. 182 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General així com la 
Instrucció de 19 de juliol de 1991, de la Junta Electoral Central. 
 
Resolució, 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament acorda: 
 
Primer. Restar assabentats i acceptar la renúncia voluntària al càrrec de regidor 
de l’Ajuntament de Caldes de Montbui presentada pel senyor Josep Gaspar i 
Blancafort, mitjançant l’escrit de data 24 d’octubre de 2013, així com la seva 
renúncia als càrrecs que ostenta per la seva condició de regidor i per haver 
estat designat portaveu del seu grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya. 
 
Segon. Proposar a la Junta Electoral Central l’expedició de la credencial 
acreditativa de la condició d’electa a favor del senyor Josep Gallart Badia, al 
qual li correspon la substitució del càrrec segons l’ordre de col·locació a la 
candidatura amb què el Partit d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord 
Municipal (Esquerra-Am) va concórrer a les eleccions municipals de 2011.  
 
Tercer. La data de cessament es farà efectiva el dia de la presa de possessió 
del nou regidor. 
 
Quart. Recordar al senyor Josep Gaspar i Blancafort l’obligació de presentar al 
registre d’entrada de l’Ajuntament la declaració sobre causes de possibles 
incompatibilitats i sobre qualsevol activitat que proporcioni o pugui 
proporcionar-li ingressos econòmics, així com la declaració sobre els seus béns 
patrimonials, a l’efecte d’inscriure-les en el Registre d’Interessos, d’acord amb 
el que s’estableix a l’article 96è del Reglament Orgànic Municipal de 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui. 
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Cinquè. Agrair al senyor Josep Gaspar  Blancafort la seva dedicació i vàlua 
posades al servei de l’Ajuntament de Caldes de Montbui durant els 9 anys i 9 
mesos en què ha format part de la Corporació, amb reconeixement exprés del 
seu esperit de servei que en tot moment ha presidit les seves actuacions, en bé 
del servei públic i per a la millora de la qualitat de vida de tots els calderins i 
calderines. 

 
 
2. RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA DICTADES DES DE L’ÚLTIMA SESSIÓ 
ORDINÀRIA. 
 
Des del número 981, de data 10 de setembre de 2013, fins al número 1176, de 
data 21 d’octubre de 2013. 
 
3. DESPATX ORDINARI. 
 
4. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS. 
 
L’alcalde aixeca la sessió a les 20 hores i 27 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 
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