
ACTA DILIGÈNCIA  DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió: 

Caràcter: Ordinari

Data: 26 d'octubre de 2017

Lloc: Sala de plens

1. Que en data 23 d'octubre d’enguany l’alcalde accidental va convocar la sessió ordinària del

Ple per al dijous 26 d'octubre de 2017, en primera convocatòria a les 20:00 hores , a la casa

consistorial, amb l’ordre del dia següent:

“a) Actes altres sessions

1. Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària anterior de data 28 de 

setembre de 2017.

b) Resolucions de govern

2. Presa de Possessió del senyor David Moncho Albero com a regidor del Grup Municipal

de SOM CALDES - CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU (SC-CUP-PA), 

expedient núm. 6041/2017 de secretaria.

3. Presa de Possessió de la senyora Maria Àngels Pou Garcia com a regidora del Grup 

Municipal d’UNITS PER CALDES (UPCaldes), expedient núm. 6042/2017 de secretaria.

4. Aprovar l'adhesió a la Taula per al Desenvolupament Econòmic i l'Ocupació del Vallès 

Oriental – El Vallès Oriental Avança, expedient núm. 494/2017 de Foment Econòmic.

5.  Aprovar la modificació de crèdits núm. 36/2017, mitjançant transferència de crèdits, 

expedient núm. 5914/2017 de l’Àrea Econòmica.

6. Aprovar la modificació de crèdits núm.  37/2017, mitjançant crèdits extraordinaris, 

expedient núm. 5918/2017 de l’Àrea Econòmica.

7. Aprovar la modificació de crèdits núm. 38/2017, mitjançant suplement de crèdits, 

expedient núm. 5924/2017 de l’Àrea Econòmica.
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8. Aprovar la modificació de crèdits núm. 39/2017, mitjançant transferència de crèdits, 

expedient núm. 6007/2017 de l’Àrea Econòmica.

9. Aprovar el conveni de col·laboració  entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de 

Caldes de Montbui pel desenvolupament d'un projecte d'Instal·lació d'una caldera de 

biomassa en el municipi, en el marc de la subvenció atorgada a la Diputació de 

Barcelona pel programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020,  expedient número 

TB401-2016-0000006 (2853/2016) de Serveis Territorials.

c) Control acció de govern

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

11. Mocions d'urgència.

12. Precs, preguntes i interpel·lacions.”

2. De conformitat amb l'article 109 de l'esmentat Reglament es fa constar el següent:

a) L'alcalde i els regidors, que són membres del Ple, que no han assistit a la sessió, a les 20.00

hores són els regidors i regidores següents:

Jordi Solé i Ferrando, alcalde

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 

Francesc Coral Prades, regidor 

Maria Dalmau Xalabarder, regidora 

b)  Els  regidors,  que són membres del  Ple,  que han assistit  a la  sessió  són els  regidors i

regidores següents:

Francisco Javier Ortega Guillén, regidor

2



Carla Millán Peñaranda, regidora 

Montserrat Romano Bosch, regidora 

a) L'alcalde i els regidors, que són membres del Ple, que no han assistit a la sessió, a les 20.30

hores són els regidors i regidores següents:

Jordi Solé i Ferrando, alcalde

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 

Francesc Coral Prades, regidor 

Maria Dalmau Xalabarder, regidora 

b)  Els  regidors,  que són membres del  Ple,  que han assistit  a la  sessió  són els  regidors i

regidores següents:

Francisco Javier Ortega Guillén, regidor

Carla Millán Peñaranda, regidora 

Montserrat Romano Bosch, regidora 

3. L'article 52.1 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,

aprovat  pel Reial  Decret 2568/1986, de 28 de novembre (ROF),  estableix que  "el Ple està

integrat per tots els regidors i és presidit per l'alcalde."

L’article  45  del  Reglament  orgànic  municipal  (  ROM)  estableix  que  el  Ple  es  constitueix

vàlidament amb l’assistència d’un terç dels membres, que mai no pot ser inferiora tres. Aquest

quòrum s’haurà de mantenir durant la sessió.
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Si la sessió no es pot dur a terme per manca de quòrum d’assistència, s’entedrà reiterada la

mateixa convocatòria, ordre del dia i caràcter de la sessió per a mitja hora més tard. Si no

s’obté el quòrum establert, se suspendrà la sessió.

L’article  46 del ROM determina que no es podrà celebrar cap sessió sense l’assistència del

president/a i del secretari/ària o de les persones que legalment els substitueixen.»

4. Que la present Acta-diligència s’emet en compliment de l'article 35.6 del Reglament Orgànic

municipal  de  l'Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui  i  de  l’article  109.2  del  Reglament

d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

La secretària gral.

Maria Remei Sala Leal
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