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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió

Núm.: 9/2015
Caràcter: extraordinari
Data: 13 de juny de 2015
Horari: 12:00 hores 
Lloc: sala de plens de la Casa Consistorial

Assistents

Jordi Solé i Ferrando, regidor
Núria Carné i Navarro, regidora
Isidre Pineda i Moncusí, regidor
Maria Pilar Aznar i López, regidora
Vicenç Personat i Pallarès, regidor
Jaume Mauri i Sala, regidor 
Josep Ramon Marañés i Vidal, regidor
Roser Guiteras i López, regidora
David Través i Ambrosio, regidor

Alexandra Redondo Ibáñez, regidora 
Anna Mata Domènech, regidora

Francesc Coral Prades, regidor 
Maria Dalmau Xalabarder, regidora 

Francisco Javier Ortega Guillén, regidor
Carla Millán Peñaranda, regidora 

Franscisco Martínez Boluda, regidor 

Montserrat Romano Bosch, regidora 

Secretari

Maria Remei Sala Leal, secretària gral.

Interventora
Gemma Riera Termes, interventora
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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

La  secretària  general  informa que  avui,  aquesta  sessió  plenària,  té  com a
objectiu constituir l’Ajuntament i elegir l’alcalde o l’alcaldessa.

La secretària general, 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.

La  secretària  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 29 de maig de 2015, 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.

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 12.832
Nombre de votants 7.288
Nombre de vots a candidats 7.038
Nombre de vots en blanc 142
Nombre de vots vàlids 7.180
Nombre de vots nuls 108
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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
Partit dels Socialistes de Catalunya
-Candidatura de Progrés

859 2

Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal 3.193 9
Som Caldes-Candidatura d'Unitat Popular- Poble Actiu 1.048 2
Convergència i Unió 871 2
Coordinadora Independent Radical Calderina 49 0
Partit Popular 388 1
Units per Caldes 630 1

Per optar a tenir representació s’ha d’obtenir un mínim del 5% dels vots vàlids,
que  suposarien  359  vots.  En  aquest  cas  la  candidatura  de  “Coordinadora
Independent Radical Calderina” no ha obtingut aquest percentatge i, per tant,
queda exclòs del repartiment de regidors.

Tot seguit la secretària 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  la
secretària de la Corporació.  Per tant, estarà constituïda per:

1. El regidor electe de major edat: Senyor VICENÇ PERSONAT PALLARÈS.
2. El regidor electe de menys edat: Senyora CARLA MILLÁN PEÑARANDA.
3. I, per la secretària general de la Corporació.

La secretària 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 la secretària 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. 
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Sr. Jordi Solé i Ferrando..............(ERC-AM) 
Sra. Núria Carné i Navarro.......... (ERC-AM 
Sr. Isidre Pineda i Moncusí.......... (ERC-AM) 
Sra. Maria Pilar Aznar i López..... (ERC-AM) 
Sr. Vicenç Personat i Pallarès..... (ERC-AM) 
Sr. Jaume Mauri i Sala.................. (ERC-AM) 
Sr. Josep Ramon Marañés i Vidal .(ERC-AM) 
Sra. Roser Guiteras i López ........ (ERC-AM) 
Sr. David Través i Ambrosio......... (ERC-AM) 

Sra. Alexandra Redondo Ibáñez.... (SC-CUP-PA)
Sra. Anna Mata Domènech ............(SC-CUP-PA)

Sr. Francesc Coral Prades .............(CiU)
Sra. Maria Dalmau Xalabarder.........(CiU)

Sr. Franscico Javier Ortega Guillén...... (PSC-CP)
Sra. Carla Millan Peñaranda..................(PSC-CP)

Sr. Franscisco Martínez Boluda .........(UPCALDES)

Sra. Montserrat Romano Bosch ...........(PPC)

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.

A continuació el  senyor Vicenç Personat Pallarès juntament amb la senyora
Carla Millán Peñaranda 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 163 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.
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Acte  seguit  el  Sr.  Vicenç Personat  Pallarès  sol·licita  que tots  els  regidors i
regidores es posin drets i que la senyora Carla Millán Peñaranda 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?”,

A continuació la senyora Carla Millán Peñaranda 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:
“Sí,  prometo  per  imperatiu  legal  i  un  cop  promès el  càrrec  com a regidor,
lliurement vull afegir que per expressió democràtica de la voluntat ciutadana,
anuncio que resto a disposició del nou Parlament, del president i del Govern de
la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre
de 2015, per exercir l'autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament
amb totes les nostres institucions, l'Estat Català, Lliure i Sobirà.”

Sra. Núria Carné i Navarro:
“Sí,  prometo  per  imperatiu  legal  i  un  cop  promès el  càrrec  com a regidor,
lliurement vull afegir que per expressió democràtica de la voluntat ciutadana,
anuncio que resto a disposició del nou Parlament, del president i del Govern de
la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre
de 2015, per exercir l'autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament
amb totes les nostres institucions, l'Estat Català, Lliure i Sobirà.”
 
Sr. Isidre Pineda i Moncusí:
“Sí,  prometo  per  imperatiu  legal  i  un  cop  promès el  càrrec  com a regidor,
lliurement vull afegir que per expressió democràtica de la voluntat ciutadana,
anuncio que resto a disposició del nou Parlament, del president i del Govern de
la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre
de 2015, per exercir l'autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament
amb totes les nostres institucions, l'Estat Català, Lliure i Sobirà.”
 
Sra. Maria Pilar Aznar i López:
“Sí,  prometo  per  imperatiu  legal  i  un  cop  promès el  càrrec  com a regidor,
lliurement vull afegir que per expressió democràtica de la voluntat ciutadana,
anuncio que resto a disposició del nou Parlament, del president i del Govern de
la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre
de 2015, per exercir l'autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament
amb totes les nostres institucions, l'Estat Català, Lliure i Sobirà.”
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Sr. Vicenç Personat i Pallarès:
“Sí,  prometo  per  imperatiu  legal  i  un  cop  promès el  càrrec  com a regidor,
lliurement vull afegir que per expressió democràtica de la voluntat ciutadana,
anuncio que resto a disposició del nou Parlament, del president i del Govern de
la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre
de 2015, per exercir l'autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament
amb totes les nostres institucions, l'Estat Català, Lliure i Sobirà.”
 
Sr. Jaume Mauri i Sala:
“Sí,  prometo  per  imperatiu  legal  i  un  cop  promès el  càrrec  com a regidor,
lliurement vull afegir que per expressió democràtica de la voluntat ciutadana,
anuncio que resto a disposició del nou Parlament, del president i del Govern de
la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre
de 2015, per exercir l'autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament
amb totes les nostres institucions, l'Estat Català, Lliure i Sobirà.”
 
Sr. Josep Ramon Marañés i Vidal:
“Sí,  prometo  per  imperatiu  legal  i  un  cop  promès el  càrrec  com a regidor,
lliurement vull afegir que per expressió democràtica de la voluntat ciutadana,
anuncio que resto a disposició del nou Parlament, del president i del Govern de
la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre
de 2015, per exercir l'autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament
amb totes les nostres institucions, l'Estat Català, Lliure i Sobirà.”

Sra. Roser Guiteras i López:
“Sí,  prometo  per  imperatiu  legal  i  un  cop  promès el  càrrec  com a regidor,
lliurement vull afegir que per expressió democràtica de la voluntat ciutadana,
anuncio que resto a disposició del nou Parlament, del president i del Govern de
la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre
de 2015, per exercir l'autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament
amb totes les nostres institucions, l'Estat Català, Lliure i Sobirà.”

Sr. David Través i Ambrosio:
“Sí,  prometo  per  imperatiu  legal  i  un  cop  promès el  càrrec  com a regidor,
lliurement vull afegir que per expressió democràtica de la voluntat ciutadana,
anuncio que resto a disposició del nou Parlament, del president i del Govern de
la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre
de 2015, per exercir l'autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament
amb totes les nostres institucions, l'Estat Català, Lliure i Sobirà.”

Sra. Alexandra Redondo Ibáñez:
“Sí, ho prometo per imperatiu legal i sotmesa únicament a la voluntat dels veïns
i  veïnes de Caldes de Montbui  em comprometo a treballar  pel  benestar,  la
igualtat, la independència i la justícia social als Països Catalans.”
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Sra. Anna Mata Domènech:
“Sí, ho prometo per imperatiu legal i sotmesa únicament a la voluntat dels veïns
i  veïnes de Caldes de Montbui  em comprometo a treballar  pel  benestar,  la
igualtat, la independència i la justícia social als Països Catalans.”

Sr. Francesc Coral Prades:
“Sí,  prometo  per  imperatiu  legal  i  un  cop  promès el  càrrec  com a regidor,
lliurement vull afegir que per expressió democràtica de la voluntat ciutadana,
anuncio que resto a disposició del nou Parlament, del president i del Govern de
la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre
de 2015, per exercir l'autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament
amb totes les nostres institucions, l'Estat Català, Lliure i Sobirà.”

Sra. Maria Dalmau Xalabarder:
“Sí,  prometo  per  imperatiu  legal  i  un  cop  promès el  càrrec  com a regidor,
lliurement vull afegir que per expressió democràtica de la voluntat ciutadana,
anuncio que resto a disposició del nou Parlament, del president i del Govern de
la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre
de 2015, per exercir l'autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament
amb totes les nostres institucions, l'Estat Català, Lliure i Sobirà.”

Sr. Franscico Javier Ortega Guillén:
“Sí, ho prometo, i una vegada promès el meu càrrec, anunciar que resto a la
disposició  d'aquest  Plenari,  d'aquest  Ajuntament  i  de  tota  la  ciutadania  de
Caldes de Montbui, gràcies.”

Sra. Carla Millán Peñaranda:
“Sí, ho prometo, i prometo estar a disposició de tots els Calderins i Calderines
com a la meva màxima sobirania en aquest Ajuntament.

Sr. Franscisco Martínez Boluda:
“Sí, ho juro i juro estar a disposició de tots els Calderins i Calderines, treballar
per vosaltres.”

Sra. Montserrat Romano Bosch:
“Sí, ho juro, moltes gràcies a tothom.”

Havent procedit al jurament o promesa del càrrec de regidor, els electes han
pres possessió del seu càrrec de regidors.
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El senyor Vicenç Personat Pallarès s'acosta als regidors i regidores que ho són
per  primera  vegada i  els  hi  lliura  la  insígnia  de  l’Ajuntament  de  Caldes de
Montbui.  

Immediatament  el  senyor  Vicenç  Personat  Pallarès  declara  constituïda  la
Corporació Municipal de Caldes de Montbui a les 12:30 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 senyor Vicenç Personat Pallarès explica que els caps de llista dels diferents
partits que es poden presentar com a candidats a alcalde o alcaldessa, són els
següents:

Candidat      Llista electoral Vots obtinguts
a les eleccions

Jordi Solé i Ferrando ERC-AM        3.193
Alexandra Redondo Ibáñez        SC-CUP-PA        1.048
Francesc Coral Prades       CiU           871
Francisco Javier Ortega Guillén PSC-CP           859
Francisco Martínez Boluda UPCALDES           630
Montserrat Romano Bosch PPC           388

El senyor Vicenç Personat Pallarès demana que si algun cap de llista opta per
no presentar-se, ho digui en aquest moment:

Els caps de les llistes electorals de SC-CUP-PA,  CiU i UPCALDES renuncien a
presentar-se com a candidats a l’Alcaldia i es continua amb la sessió plenària.

Seguidament es realitza la votació pels regidors i regidores i es diposita el seu
vot a l’urna destinada a l’efecte. 

Una vegada efectuada la votació es realitza l’escrutini, el resultat del qual és
anunciat pel senyor Vicenç Personat Pallarès i és el següent:
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CANDIDATS
VOTS OBTINGUTS
(En lletra)

VOTS OBTINGUTS
(En números)

Jordi Solé i Ferrando Nou 9

Alexandra Redondo Ibáñez        Cero 0

Francesc Coral Prades  Cero 0

Francisco Javier Ortega Guillén Dos 2

Francisco Martínez Boluda Cero 0

Montserrat Romano Bosch Cero 0

VOTS EN BLANC Sis 6
VOTS NULS Cero 0

El regidor senyor Jordi Solé i Ferrando ha obtingut 9 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, l'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:

“Sí,  prometo  per  imperatiu  legal  i  un  cop promès el  càrrec  com a alcalde,
lliurement vull afegir que per expressió democràtica de la voluntat ciutadana,
anuncio que resto a disposició del nou Parlament, del president i del Govern de
la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre
de 2015, per exercir l'autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament
amb totes les nostres institucions, l'Estat Català, Lliure i Sobirà.”
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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
l’Acta d’Arqueig extraordinari de data de 12 de juny de 2015. 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  la  senyora  Montserrat  Romano  Bosch,
representant del Partido Popular:

“Gràcies senyor Jordi, i felicitats per ser alcalde. 
Benvolguts regidors, benvolgudes regidores, benvolguts Calderins, en primer
lloc vull donar les gràcies a totes i tots els Calderins que un cop més ens van
fer confiança el passat dia 24.
Estic  orgullosa  de tornar  a  representar  al  Partit  Popular  al  nostre  municipi,
durant quatre anys més, ara ens toca recuperar la confiança de la gent també
en la política local, hem de tornar a il·lusionar a la ciutadania amb una política
transparent, honesta, realista i participativa. És a les nostres mans aconseguir-
ho, a les mans de tots nosaltres.
Seguirem treballant amb molt d'orgull, rigor i sobretot escoltant a la ciutadania
des del lloc que ens pertoca. 
Nosaltres no inventarem espais nous, no som govern ni pretenem tampoc ser
un  govern  a  l'ombra,  nosaltres  ho  farem des  de  l'oposició,  amb actitud  de
consens, treball amb la resta de partits i amb el govern si ho creu necessari,
per millorar el dia a dia de tots els Calderins.
Refusarem  la  confrontació,  rebutjarem  aquells  responsables  que  d'altres
formacions vulguin trencar la convivència apel·lant a unes reivindicacions que
només obeeixen a finalitats partidistes o personals, moltes gràcies.” 

A  continuació  pren  la  paraula  el  senyor  Francisco  Martínez  Boluda,
representant d'UNITS PER CALDES:

“Moltes gràcies senyor Solé. 
Bon dia, en primer lloc m'agradaria començar agraint a tots els Calderins que el
dia 24 van anar a votar, especialment aquests Calderins que també ens van fer
confiança a Units per Caldes, felicitar al senyor Jordi Solé per la reelecció com
alcalde,  i  també felicitar  a  tots  els  companys  regidors  que  avui  hem tingut
aquest honor de ser regidors aquí Caldes.
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D'ara endavant ens queden quatre anys de treballar pel poble, treballarem des
de l'oposició i treballarem amb el Govern.
La  tasca  no  serà  fàcil  i  el  nostre  compromís  amb  Caldes  i  amb  tots  els
Calderins és fer una oposició que col·labori i recolzi al Govern en tot allò que
pensem que és bo pels Calderins, que debati  i  aporti  solucions, que critiqui
totes  aquelles  polítiques  i  accions,  i,  repeteixo,  polítiques  i  accions  i  no
persones que controlin l'execució de les polítiques, que informi, repeteixo, que
informi els ciutadans, hem d'estar informats, és la base de la transparència, i
per últim, i ho deixo per últim perquè és al més important per nosaltres, que
treballi  per la justícia social,  per totes aquelles persones que pitjor ho estan
passant en aquests moments de crisis econòmica.
Gràcies  a  tots  vosaltres  pel  recolzament,  gràcies  també als  treballadors  de
l'Ajuntament, perquè aquests primers dies que hem tingut contacte amb ells
ens han rebut d'una forma molt engrescadora. I dir que aquests quatre anys
serem aquí per treballar pel poble, serem aquí per treballar per tots vosaltres,
serem aquí per treballar per Caldes, moltes gràcies.” 
              

Tot  seguit  pren  la  paraula  el  senyor  Francisco  Javier  Ortega  Guillén,
representant del Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés:

“Gràcies  senyor  alcalde,  regidors,  regidores,  amics,  amigues.  Primer  volia
felicitar  al  senyor  Solé per  la  nova elecció  com alcalde,  i  a  la  vegada que
felicitar-lo, desitjar-lo molts encerts en aquests quatre anys.
També volia agrair als regidors i regidores que avui deixen de ser oficialment
regidors,  agrair  la  seva  tasca  feta  durant  aquests  quatre  anys  i  els  nous
regidors i regidores que avui han pres possessió del seu càrrec, també donar-
los la benvinguda i desitjar-los molta sort i molts encerts, estiguin on estiguin,
tan  a  l'oposició  com  al  Govern,  que  per  mi  crec  que  és  la  mateixa
responsabilitat.  I és aquesta responsabilitat d'escoltar la veu dels Calderins i
acompanyar-los  amb  els  seus  anhels  i  les  seves  preocupacions  i  buscar
solucions als seus neguits.
Bé, també volia donar les gràcies als Calderins i Calderines que el dia 24 de
maig  ens van  fer  confiança al  grup Socialista  amb els  seus  vots,  i  que  fa
possible que avui estiguem la Carla i jo asseguts aquí, i dir-vos que treballarem
amb responsabilitat, amb honestedat, amb rigor, per millorar dia a dia la vida
als Calderins, moltes gràcies.”   
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Tot seguit pren la paraula el senyor Francesc Coral Prades, representant de la
Federació Convergència i Unió:

“Gràcies alcalde. De fet crec que el primer que ens pertoca és felicitar, donar
l'enhorabona al senyor Solé per la reelecció, i li desitgem molts encerts, molts
encerts que també li diem que quan se n'allunyi una miqueta, des del nostre
grup intentarem tornar-lo a reconduir, perquè el que compartim tots en aquest
Consistori  és  treballar  pel  bé  comú  i  treballar  pels  interessos  de  tots  els
Calderins.
Això sí, tenen majoria absoluta, i el que els hi demanem també és diàleg, un
diàleg que no sigui de gestos i declaracions, sinó un diàleg real que entenc que
així  serà,  i  d'aquesta  manera  podrem  compartir  moltes  polítiques  i  molts
projectes de manera conjunta.
La veritat és que tant per la Maria com per mi, és un autèntic honor poder
formar  part  d'aquest  Consistori,  ser  dues  de  les  disset  persones  que
representen  al  Municipi  i  també  és  un  honor  perquè  ho  estem fent  en  un
moment únic o històric podríem dir, de la història del país, en aquest moment
històric que vivim. 
I  per  tant,  nosaltres exercirem aquesta responsabilitat  des del  rigor,  des de
l'honestedat  i,  també,  amb  esperit  constructiu,  amb  esperit  constructiu
intentarem generar diàleg amb la resta de grups, i també amb tota la ciutadania
i amb les entitats.
El nostre grup municipal avui comença una nova etapa, una nova etapa on el
nostre  estil  serà  mostrar-nos  dialogants  però  també  fer  un  seguiment  molt
estricte de les àrees de l'Ajuntament,  i  alhora plantejar alternatives que ens
presenti el Govern municipal. 
Creiem que un grup a l'oposició  ha d'anar  més enllà  del  No sistemàtic,  ha
d'anar més enllà de ser un grup que sempre sistemàticament critiqui, que faci
d'instrument de control, clar que sí ho ha de ser, però alhora crec que hem de
ser un grup municipal on s'aportin idees, es facin propostes i que també siguin
capaços  d'impulsar  des  de  tota  l'oposició  iniciatives  que  després  des  del
Govern puguin ser assumides com a pròpies.
Bé, nosaltres avui volem fer també un oferiment al futur Govern i l'oferiment és
posar  a  disposició  del  futur  Govern  el  nostre  programa electoral,  el  nostre
programa  electoral,  que  creiem que  hi  portem propostes  i  actuacions  molt
positives pel Poble, no ens el volem quedar per nosaltres, no volem que es
quedi en el calaix i, per tant, el posem sobre la taula, esperem que agafin la ma
i que també serveixi el nostre programa electoral per poder estructurar aquest
futur  pla  de  mandat  que  es  farà  2015  -  2019  i  puguem  contribuir  en  els
projectes de futur de la nostra Vila.
Bé, en definitiva el nostre objectiu, la nostra finalitat serà ser útils, ser un equip
útil,  ser un grup municipal que escolti  i  que, per tant,  faci  una feina útil  pel
nostre poble i  d'aquesta manera contribuirem a avançar  Caldes socialment,
econòmicament i culturalment.     
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Per últim, m'agradaria acabar amb una cita, saben, els que em coneixen, que
m'agrada acabar les intervencions especials amb alguna cita i avui crec que és
una ocasió especial i també ho vull fer d'aquesta manera; la cita és de Salvador
Espriu de La Pell de Brau diu: “No esperis mai deixar record car, ets, tan sols,
el més humil dels servidors.” Visca Caldes, visca Catalunya.”

Tot seguit pren la paraula la senyora Anna Mata, representant de Som Caldes-
Candidatura d'Unitat Popular-Poble Actiu: 

“Bé, bon dia a tothom, avui es constitueix el nou Ajuntament de Caldes, el que
governarà el municipi els propers quatre anys.
Avui, és la primera vegada que la Sandra i jo seiem en aquestes cadires, i ho
fem amb la il·lusió i l'entusiasme de qui comença un camí nou.
Aquestes paraules van dirigides, no només a les 1048 persones que van votar
Som Caldes, ni tan sols a les 7180 que van decidir anar a votar aquell dia, van
dirigides especialment a les 5537 persones que no ho van fer, perquè cal que
totes i cadascuna  de nosaltres entenguem que totes les decisions que prenem
a la nostra vida i fins i tot aquelles que no prenem nosaltres, però que ens
afecten directament, són en definitiva decisions polítiques preses per aquells a
qui hem escollit.
És per això que la política hauria de ser l'eina més propera a la ciutadania, de
més fàcil accés i de més fàcil comprensió. I no hauria de ser vista com quelcom
estrany i llunyà que es fa difícil de comprendre.
S'ha d'explicar, s'ha de fer pedagogia, s'ha d'educar en la cultura de la política
per tal d'esdevenir subjectes polítics que intervinguin en la presa de decisions
del nostre Ajuntament. 
La tasca dels que estem avui asseguts en aquesta taula, és precisament la de
representar  les  vostres  inquietuds,  les  vostres  queixes,  de  fer  arribar  a  les
vostres propostes, de traslladar la vostra il·lusió i de fer-vos partícips en les
decisions que es prenguin en aquest Consistori.
Des de Som Caldes volem donar-vos a tots i a totes la possibilitat de participar
en el nostre projecte, creat de forma col·lectiva a través d'assemblees obertes i
de les aportacions d'aquelles persones que ho han volgut fer.”

Pren la paraula la senyora Redondo:
“I com bé ha dit la meva companya Anna, treballarem no sols per les persones
que han votat a Som Caldes, sinó per tot el nostre poble.
I  amb aquesta responsabilitat  volem fer  oposició,  una oposició  constructiva,
crítica  amb  els  temes  en  què  estiguem  en  desacord,  però  proposant
alternatives, i amb els temes en què estiguem d'acord, participativa, assumint
les responsabilitats que siguin necessàries.
Som Caldes entenem que la bona entesa i participació de totes les que formem
part d'aquest Ple, som primordials pel Poble de Caldes.
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Tenim encara quatre anys per endavant i tot un futur per començar, i com hem
dit  des del  principi  la nostra acció  política no només es tradueix en el  que
defensin les dues regidores en aquest Ple. 
Som Caldes mantindrem l'acció  política al  carrer  i  defensarem les  diferents
lluites dels moviments i col·lectius socials, polítics i culturals del nostre poble,
perquè si el present és lluita, el futur és nostre.
I la proposta política de Som Caldes passa per posar les persones al centre de
l'acció  política,  perquè  siguem  subjectes  actius  de  les  decisions  que  ens
afecten, individual i col·lectivament. 
I per això necessitem tot el vostre suport i participació, perquè el projecte de
Som Caldes sigui possible. Perquè per fer política de manera diferent, cal que
totes actuem de forma diferent al que coneixem fins ara, i aprendre, aprendre
molt.
Us demanem que participeu dels nostres actes i decidiu, perquè no cal ser de
cap tendència o color per dir la vostra, perquè ningú us representarà millor que
vosaltres mateixos. 
Perquè com bé deia Joan Fuster “Tota política que no fem nosaltres, serà feta
contra nosaltres” i creiem que és l'hora del poble i per tant, l'hora de governar-
nos.
I per acabar, tant l'Anna com jo, volem agrair a totes les nostres companyes i
companys de Som Caldes l'esforç de les darreres setmanes, pel suport que
ens  heu  donat  i  perquè  sabem  que  no  ha  estat  fàcil  arribar  fins  aquí  i
aconseguir ser la segona força política del nostre poble, i que quedi ben clar
que l'Anna i jo només som dues persones més del projecte de Som Caldes i
que sense tots vosaltres no hagués estat possible. Moltes gràcies, visca Som
Caldes i visca la Terra.”    

I finalment pren la paraula el senyor alcalde, Jordi Solé i Ferrando:

“Regidores, regidors, secretària de la Corporació, amigues i amics, recullo amb
honor, amb satisfacció, amb serenitat,  amb humilitat i  amb responsabilitat el
doble encàrrec de la ciutadania i d'aquest Plenari de continuar sent el vostre
alcalde, de continuar al  capdavant  del  Govern Municipal  i  de l'Administració
Local que serà el desè mandat des de la recuperació de la Democràcia.
De seguir treballant amb les eines de la política i la legitimitat de les urnes, a
favor del nostre poble i de la seva gent. 
De fet, més que aquesta vara d'alcalde, en realitat el que recullo avui és un
encàrrec que em fa sentir privilegiat i afalagat.
Assumeixo aquest nou mandat, el tercer consecutiu, des de l'agraïment i des
del sentit del deure. Des de l'agraïment per la confiança que una gran majoria
de conciutadans han tornat a dipositar en el  nostre projecte, en les nostres
persones i en la nostra manera de fer i d'entendre la política municipal.
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El  vot,  aquest  mecanisme  essencial  de  la  democràcia  que  tant  ha  costat
d'aconseguir  i  que  malauradament  encara  continua  fent  por  a  algú  d'entre
nosaltres,  és  essencialment  un  diposit  de  confiança,  és  cedir  la  nostra
representació a les persones i als projectes en qui més confiem.
Haver  rebut  de  nou  aquesta  confiança  de  forma  majoritària  i  haver-ho  fet
després de vuit anys d'Alcaldia, després de vuit anys on les circumstàncies han
fet  que  governar  no  hagi  estat  una  aventura  gens  fàcil,  mereix  tot  el  meu
agraïment.
Aquests dies han estat moltíssimes les persones que ens han estat felicitant pel
resultat  electoral  obtingut,  ara,  aquí,  vull  agrair  tots  aquests  gestos  de
complicitat, tots aquests copets a l'esquena, metafòrics o reals, fan la política
més humana i la victòria més dolça.
I  assumeixo  el  nou  mandat  també,  des  del  sentit  del  deure,  perquè  sóc
conscient que aquesta confiança no és un xec en blanc, sinó que cal renovar-la
cada dia amb cada acció, amb cada projecte fet realitat i amb cada gest de
compromís, d'esforç i de treball. I perquè sóc conscient també que la confiança
es perd quan les coses no es fan ben fetes, quan les formes no són adequades
o per tot alhora.
Per  tant,  és  el  meu deure  estar  a  l'alçada d'aquesta  confiança i  renovar-la
contínuament, i això per si sol, ja és un repte enorme.
De fet els dies i  els mesos que vindran seran temps de reptes, haurem de
seguir plantant cara a una crisi que no volem que ens deixi com a epíleg una
societat  menys  cohesionada  i  més  injusta,  sense  prou  oportunitats  i  amb
esvorancs que una part de la societat no pugui mai remuntar. 
Haurem de treballar de valent per seguir millorant el nostre poble des de tots
els àmbits i convertir-lo en referent de poble cohesionat, emprenedor, actiu, just
i amb una identitat marcada.
Volem  seguir  el  camí  traçat,  amb  pas  ferm,  mirada  llarga  i  molt,  molt
acompanyats. I  si tenim la majoria democràtica que ho avali a les urnes, farem
tot el que calgui, repeteixo, farem tot el que calgui per també des del nostre
Ajuntament contribuir a fer del nostre País un Estat Independent, lliure, just i
avançat. Cap coacció ens farà enrere, el que podem guanyar és infinitament
més gran que el que haurem d'arriscar. I ho farem pels que ens han precedit
amb anel de llibertat i  no l'han pogut veure acomplert i  pels qui després de
nosaltres  podran  gaudir  dels  fruits  d'un  país  nou  que  nosaltres  haurem fet
néixer de les urnes.
Amb  el  Ple  d'avui  comencem  una  nova  etapa  d'aquest  Ajuntament.  De
nosaltres, de tots els disset regidors i regidores de totes les sis forces polítiques
que hem obtingut representació depèn que aquesta sigui una etapa fructífera
pel nostre poble. Els que governarem hi tindrem més responsabilitat que els
que  no  governareu,  però  tots  haurem  de  treballar  perquè  la  legítima
discrepància no es torni  a convertir  mai  més en un espectacle  grotesc que
afebleixi encara més la política i la imatge dels que la practiquem.
Venim d'una campanya electoral on alguns han cregut que per arreplegar vots,
si valia tot. Les urnes, es a dir, la gent han acabat posant tothom al seu lloc. 

15



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

Espero que tots  vinguem aquí  amb la  lliçó ben apresa.  No s'hi  val  tot  i  no
serveix de res pensar que s'hi val tot.
Vull donar la benvinguda a tots els regidors del nou Consistori, especialment
els que avui us estreneu en el vostre càrrec, vull desitjar-vos molts encerts  i
molta sort, i vull dir-vos que nosaltres serem un govern de majoria i alhora  un
govern de ma estesa, estendrem la ma a qui vulgui treballar pel poble des de la
bona voluntat. Serem un govern que anirà per feina sense descuidar que en
política per fer feina cal sumar, serem un govern que es fa seu els valors del
govern que ens ha precedit, esforç, perseverança, humilitat i proximitat.
Reivindicarem els encerts tant com reconeixerem els errors, procurarem ser a
tot arreu i al costat de la gent com sempre hem fet.
I als companys de grup municipal us vull demanar que no perdem mai la il·lusió
per allò que estem fent, ens ho passarem bé, però per experiència, sabem que
també passarem per moments complicats i fins i tot durs.
Res no  ens ha de fer perdre la il·lusió que ens fa, per la victòria més justa, tenir
l'oportunitat de treballar pel poble que estimem, quan s'acabi la il·lusió, s'haurà
esgotat el nostre projecte, i les dues coses volem que encara durin molt.
I acabo, començava parlant d'agraïments, però em deixava al més important
pel final, l'agraïment més important és a la meva família, que em sembla que
una part està fora de la sala.
A cada presa de possessió en som un de més, els agraeixo a la meva dona i a
les  meves  filles,  la  paciència  i  el  fet  de  ser  d'alguna  manera  víctimes
involuntàries  de la  meva  vocació,  només espero  que les  meves  filles,  més
endavant, quan els expliqui per què quan eren petites el papa sovint no era a
casa, entenguin que tot plegat va ser per deixar-los un poble millor i un país
lliure, moltes gràcies.”                

L’alcalde aixeca la sessió a les 13 hores i 3 minuts, de la qual cosa, com  a
secretària gral., estenc aquesta acta.

La secretària gral.                             Vist i plau
L’alcalde

Maria Remei Sala Leal                                                 Jordi Solé i Ferrando   
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