
 

 

 

                               Ajuntament de                   Caldes d’Estrac 
 

 

 

 

ACTA DE SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

EN DATA 11 DE JULIOL DE 2011 

 
Identificació de la sessió  
Núm.: 2 
Caràcter: Extraordinari 
Data: 11 de juliol de 2011 
Horari: de 20:40 a 21:00 
Lloc: Sala Cultural de la Casa Consistorial de Caldes d’Estrac 
 
 
Assistents: 
 
Sr. Joaquim Arnó Porras, Alcalde (CIU) 
Sr. Francesc Garcia Cuyàs (CIU) 
Sr. Marc Vergés Ros (CIU) 
Sra. Roser Alsina Ruzafa (CIU) 
Sra. Elisabeth Segura Gubern (CIU) 
Sr. Marcos Blázquez Garcia (CIU) 
Sra. Rosa Isabel Cantenys Monsant (PSC) 
Sr. Sergi Saurí Marchan (PSC) 
Sr. Miquel González Monforte (PSC) 
Sra. Àngels Massisimo Sánchez de Boado (PSC) 
Sr. José Ramón Riesco Álvarez(PSC) 
 
 
Secretari: 
 
Sr. Oscar Campos Planes 
 
Alcalde: Bé, iniciem el Ple extraordinari del dia d’avui. El Ple del cartipàs en el que es 
constitueix l’estructura de nomenaments de l’Ajuntament de Caldes. 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA QUE AFECTEN AL 

CARTIPÀS MUNICIPAL. 

Que són els següents: 
 

 El 402 que nomena els tinents d’alcalde en que es nomena primer tinent d’alcalde 
el regidor Francesc Garcia Cuyàs, segon tinent d’alcalde el regidor Marc Vergés 
Ros i tercer tinent d’alcalde a la regidora Roser Alsina Ruzafa. 

 Es dóna compte del decret 432 en que es constitueix la Junta de Govern Local de 
l’Ajuntament de Caldes en que s’anomena a les següents persones; l’alcalde com 
a president i els vocals els tres tinents d’alcalde abans referits. els regidors Marcos 
Blázquez Garcia i Elisabeth Segura Gubern tindran condició d’observadors 
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permanents i podran assistir a totes les sessions de la Junta de Govern Local en 
veu però sense vot. 

 El decret 433 en que es delega la gestió ordinària de les atribucions d’alcaldia en 
a l’àmbit de noves tecnologies al regidor Marc Vergés i Ros, per tant tindrà les 
següents gestions ordinàries delegades, esports, joventut, infància, educació i 
noves tecnologies. 

 Decret 434 en que s’anomena al regidor Marcos Blázquez Garcia com a 
representant de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac a l’assemblea general 
d’Agrupació de Municipis en Transport Urbà  més conegut com a AMTU. 

 El decret 435 en el que es nomenen els delegats en el Consell Escolar Municipal, 
regidor Marc Vergés Ros com a president del Consell Escolar de Caldes d’Estrac i 
un suplent la regidora Roser Alsina Ruzafa. 

 El decret 451 en que es delega al representant de l’Ajuntament al Govern de Salut 
del Maresme central en el regidor Francesc Garcia Cuyàs. 

 El 454 en que es dóna continuïtat al nomenament del senyor Carles Santaló 
Burrull, Tècnic d’Administració Especial d’aquest Ajuntament com a tresorer de 
l’Ajuntament de Caldes. 

Aquests serien, donar compte dels decrets, com he dit que afecten a 
l’organització. 

A partir d’ara passaríem als nomenaments dels representants de diverses entitats. 
Les hem desglossat totes, però que en definitiva són força breus. 

 
2. NOMENAMENTS REPRESENTANTS AL CONSELL ESCOLAR DE LA 

SAGRADA FAMÍLIA. 

“”” 

Atès que l’acord amb la normativa vigent, el Consell Escolar dels centres públics 
d’ensenyament a nivell no universitari, tindran representat en el seu si, a l’Ajuntament 
d’àmbit municipal corresponent, amb un Regidor o representant nomenat per aquest. 
 
Havent-se constituït el passat dia 11 de juny de 2011 el nou Ajuntament sorgit de les 
Eleccions Municipals celebrades en data de 22 de maig de 2011, en compliment d’allò 
que disposa l’article 38.c)del reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic 
de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, cal fer 
el nomenament  dels representats municipals al CONSELL ESCOLAR DE LA 
SAGRADA FAMÍLIA   
 
Atès que per Decret de l’Alcaldia núm. 401/2011, de data de 16 de juny de 2011, es va 
organitzar les atribucions de l’Alcaldia, als efectes de la seva delegació, en diferents 
àmbits de gestió, entre els quals hi ha el de “ESPORTS, JOVENTUT i INFANCIA, i 
EDUCACIÓ” delegant la gestió ordinària de les atribucions de l’Alcaldia en dit àmbit  al 
regidor MARC VERGÉS ROS i delegant la gestió ordinària de l’àmbit de “CULTURA i 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA” a la regidora ROSER ALSINA RUZAFA.  
 
Aquesta Alcaldia, proposa l’adopció dels següents  
 
A C O R D S 
PRIMER: 
Designar representants municipals en el Consell Escolar de la Sagrada Família de 
Caldes d’Estrac, als següents Regidors: 
Titular:   Marc Vergés Ros  
Suplent:  Roser Alsina Ruzafa 
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SEGON: 
Comunicar aquests acords al Director del Centre Docent, així com als Regidors 
designats, pel seu coneixement i efectes 
 
No obstant això, l’Ajuntament acordarà allò que consideri més oportú 
            “”” 

Alcalde: S’hauria de votar. Té la paraula 

Portaveu del Grup Municipal del Partit Socialista de Catalunya: Bé, nosaltres com 
que és un tema d’organització interna de l’equip de govern, el nostre vot serà 
d’abstenció. 

Alcalde: Molt bé. 

Portaveu del Grup Municipal de Convergència i Unió: Votem a favor 

Alcalde: Queda aprovat per sis vots a favor del Grup Municipal de CiU i cinc 
abstencions del Grup Municipal del PSC. 

 

3. NOMENAMENTS REPRESENTANTS AL CONSELL MUNICIPAL ESCOLAR. 

“”” 

El Reglament del Consell Escolar definitivament aprovat en data de 13 de març de 
1992 (B.O.P. de Barcelona núm. 68/72), en el seu article quart regula la composició de 
dit Consell, i entre d’altres, estableix que: 
 
“1.-El Consell estarà integrat pel President i onze membres més, que seran: 
 
A) L’Alcalde de Caldes d’Estrac, que en serà el President, si bé podrà delegar en un 

Conseller de l’Ajuntament, per mitjà del corresponent Decret de l’Alcaldia 
 
B) Dos Regidors de l’Ajuntament, representant a cadascun dels grups polítics 

presents al Consistori, i que seran nomenats per l’Ajuntament Ple, a proposta dels 
portaveus dels grups respectius...” 

 
Així mateix l’article 5è, del Reglament en relació a l’elecció i renovació dels membres 
del Consell, estableix que: 
 
1.-) Els representants del Consistori són elegits pel període corresponent al mandat 
municipal, i cessen en prendre possessió el nou Consistori. En cas de dimissió del 
Consell o en cas que es perdi la condició de regidor, l’Ajuntament procedirà a nomenar 
un nou representant del mateix grup polític que el substitut, a proposta del portaveu 
corresponent. 
 
Atès que per Decret de l’Alcaldia, núm. 435 de data de 30 de juny de 2011 es va  
delegar la Presidència del CONSELL MUNICIPAL ESCOLAR en el Regidor MARC 
VERGÉS ROS i com a substitut seu el regidor ROSER ALSINA RUZAFA 
 
Atès que en data de 6 de juliol de 2011 ha tingut entrada en aquest Ajuntament escrit 
núm. 2220 registre d’ entrada de la portaveu del GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA 
(PSC-PM) proposant com a representant del GRUP AL CONSELL MUNICIPAL 
ESCOLAR el regidor  RAMON RIESCO ALVAREZ com a titular i la regidora 
ROSABEL CANTENYS I MONSANT com a suplent. 
 
Es proposa al Ple els següents  
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A C O R D S 
PRIMER. 
Aprovar l’adscripció dels Representants dels Grups Municipals al CONSELL 
ESCOLAR MUNICIPAL següents. 
 
GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ 
Representants: 
Titular:  Marc Vergés Ros 
Suplent:  Roser Alsina Ruzafa 
 
 
  
 
GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA (PSC-PM)  
Portaveu: 
Titular:  Ramon Riesco Álvarez 
Suplent:  Rosabel Cantenys i Monsant 
 
SEGON: 
Comunicar aquest acord a la resta de membres del CONSELL MUNICIPAL ESCOLAR 
 
No obstant això l’Ajuntament, amb superior criteri, acordarà, allò que consideri més 
convenient. 

            “”” 

Alcalde: Es sotmet a votació 

Portaveu del Grup Municipal del Partit Socialista de Catalunya: Si, a favor. 

Portaveu del Grup Municipal de Convergència i Unió: A favor també 

Alcalde: Doncs, queda aprovat per unanimitat 

 

4. NOMENAMENTS REPRESENTANTS A LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE PLE 
I A LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES. 

“”” 

De conformitat amb la normativa vigent correspon al Ple de cada Corporació 

determinar el nombre i la denominació d’aquestes Comissions Informatives d’Estudi i 

de Consulta i que estaran integrades pels membres de la Corporació en proporció a la 

seva representació en aquest Ajuntament. 

El ROM estableix que el nombre, nom i la composició de les Comissions 

Informatives es determina per Ple i en tot cas hi han d’estar representats els grups 

polítics de forma proporcional. 

El ROM estableix que l’adscripció concreta a cada Comissió dels membres de 

la corporació es realitzarà mitjançant escrit del portaveu de cada grup polític dirigit a 

l’Alcalde i se’n donarà compte al Ple i podrà designar-se igualment un suplent per cada 

titular. 

Atès que la Comissió Especial de Comptes és d’existència preceptiva a tots als 

Ajuntaments, segons disposa l’article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, concordant a 

l’article 48.1 c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text 

Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. Per tant és innecessari que 
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el Ple determini una Comissió concreta que actui com a Comissió Especial de 

Comptes, ja que aquesta és d’obligat compliment, i les seves funcions estan regulades 

en els articles 58 i 101 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. Concordant amb l’article 

127 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre pel que s’aprova el Reglament 

d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, així com l’article 

116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les Bases del Règim Local. 

Comissions Informatives celebraran sessions ordinàries cada tres mesos en els 

dies i hores que estableix l’Alcalde mitjançant Decret d’Alcaldia. 

Atès que aquestes comissions informatives no són obligatòries en municipis 

d’una població inferior a cinc mil habitants Article 60 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, tot i que municipis amb menys de cinc mil habitants en poden constituir si 

així ho acorda el Ple. 

Atès que l’organització de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac s’ha d’ajustar a 

criteris raonables de gestió. 

Es proposa al Ple de la Corporació de prendre el següent 

 

ACORD 

PRIMER: Crear una sola Comissió Informativa que rebrà el nom de: “Comissió 

Informativa de Ple” que tractarà dels temes que es puguin portar al Ple Ordinari. 

SEGON: La comissió Informativa de Ple estarà integrada pels membres següents: 

- President: JOAQUIM ARNÓ PORRAS o regidor en qui delegui 

 Vicepresident: FRANCESC GARCIA CUYÀS o regidor en qui delegui 

 Vocals: MARC VERGES ROS o regidor en qui delegui 

ROSABEL CANTENYS I MONSANT i suplent SERGI SAURI I 
MARCHAN 
MIQUEL GONZALEZ MONFORTE i suplent ANGELS 
MASSISIMO I SANCHEZ DE BOADO 

- Secretari/ària: El Secretari/ària-Interventor/a de l’Ajuntament, o funcionari en qui 

delegui 

 

TERCER: La Comissió Especial de Comptes que és d’existència preceptiva estarà 

integrada pels membres següents: 

- President:  JOAQUIM ARNÓ PORRAS o regidor en qui delegui 

 Vicepresident: FRANCESC GARCIA CUYÀS o regidor en qui delegui 

 Vocals: ELISABETH SEGURA GUBERN o regidors en qui delegui 

SERGI SAURI I MARCHAN i suplent RAMON RIESCO 

ALVAREZ 

MIQUEL GONZALEZ MONFORTE i suplent ANGELS 

MASSISIMO I SANCHEZ DE BOADO 
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- Secretari/ària: El Secretari/ària-Interventor/a de l’Ajuntament, o funcionari en qui 

delegui 

QUART: La funció de la Comissió Informativa de Ple és donar compte als regidors que 

l’integren dels punts de l’Ordres del dia que es sotmetin a decissió del Ple. La funció 

de la Comissió Especial de Comptes és la pròpia que li determina la Llei. 

CINQUÈ: La Comissió Informativa de Ple celebrarà reunions ordinàries cada tres 

mesos, sempre el dimecres abans de la setmana del Ple Ordinari i en qualsevol cas 

amb el règim de sessions que es fixi per Decret d’Alcaldia. 

SISÈ: Comunicar aquest acord als Grups Polítics Municipals, fent-los constar que 

hauran de designar els seus representants tant en la Comissió Informativa de Ple, com 

en la Comissió Especial de Comptes, notificant-ho a l’Ajuntament dins del termini d’una 

setmana a comptar des de l’adopció d’aquest acord, quedant facultat l’Alcalde per 

mitjà de Decret procedeixi al seu nomenament. 

No obstant això el Ple amb el seu superior criteri acordarà allò que consideri més 

oportú. 

            “”” 

Alcalde: Es sotmet a votació 

Portaveu del Grup Municipal del Partit Socialista de Catalunya: A favor. 

Marc Vergés: A favor també 

Alcalde: Doncs, queda aprovat per unanimitat 

 

5. NOMENAMENTS REPRESENTANTS AL CONSORCI PER AL TRACTAMENT 
DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL MARESME. 

“”” 

Havent-se constituït el passat dia 11 de juny de 2011  el nou Ajuntament sorgit de les 
Eleccions Municipals celebrades en data de 22 de maig de 2011, en compliment d’allò 
que disposa l’article 38.c)del reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic 
de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, cal fer 
el nomenament  dels representats municipals en els òrgans col.legiats de les Entitats 
supramunicipals de les quals el municipi de CALDES D’ESTRAC en forma part. 
 
Atès que per Decret de l’Alcaldia núm.401,  de data de 16 de juny de 2011, es va  
organitzar les atribucions de l’Alcaldia, als efectes de la seva delegació, en diferents 
àmbits de gestió, entre els quals hi ha el de “GOVERN LOCAL, SERVEIS PÚBLICS I 
MEDI AMBIENT” la gestió ordinària de les atribucions de l’Alcaldia en dit àmbit  al 
Regidor MARCOS BLAZQUEZ GARCIA i “URBANISME, HABITATGE i VIA PÚBLICA” 
delegant la gestió ordinària de les atribucions de l’alcaldia en dit àmbit a la regidora 
ELISABETH SEGURA GUBERN. 
 
Atès que el municipi de Caldes d’Estrac forma part del CONSORCI PER AL 
TRACTAMENT  DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL MARESMEi correspon designar 
un representant municipal en dita Mancomunitat, 
 
Aquesta Alcaldia proposa l’adopció dels següents 
 
A C O R D S 
PRIMER: 
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Designar com a representant de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac al CONSORCI PER 
AL TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL MARESME, als Regidors 
següents: 
Titular:  MARCOS BLAZQUEZ GARCIA 
Suplent: ELISABETH SEGURA GUBERN 
 
SEGON: 
Comunicar aquest acord als Regidors afectats i al CONSORCI PER AL 
TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL MARESME 
 
No obstant això el Ple, amb superior criteri acordarà allò que consideri més oportú. 
            “”” 

Alcalde: Es sotmet a votació 

Portaveu del Grup Municipal del Partit Socialista de Catalunya: Si, nosaltres 
votarem en abstenció al ser doncs un tema d’organització interna de l’equip de govern. 

Portaveu del Grup Municipal de Convergència i Unió: I nosaltres a favor. 

Alcalde: Queda aprovat per sis vots a favor del Grup Municipal de CiU i cinc 
abstencions del Grup Municipal del PSC. 

 

6. NOMENAMENTS REPRESENTANTS A LA MANCOMUNITAT 
INTERMUNICIPAL PER A L’ABASTAMENT DE L’AIGUA PROCEDENT DEL 
RIU TER. 

“”” 

Havent-se constituït el passat dia 11 de juny de 2011  el nou Ajuntament sorgit de les 
Eleccions Municipals celebrades en data de 22 de maig de 2011, en compliment d’allò 
que disposa l’article 38.c)del reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic 
de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, cal fer 
el nomenament  dels representats municipals en els òrgans col·legiats de les Entitats 
supramunicipals de les quals el municipi de CALDES D’ESTRAC en forma part. 
 
Atès que per Decret de l’Alcaldia núm.401,  de data de 16 de juny de 2011, es va 
organitzar les atribucions de l’Alcaldia, als efectes de la seva delegació, en diferents 
àmbits de gestió, entre els quals hi ha el de “GOVERN LOCAL, SERVEIS PÚBLICS I 
MEDI AMBIENT” delegant la gestió ordinària de les atribucions de l’Alcaldia en dit 
àmbit  al Regidor MARCOS BLAZQUEZ GARCIA i “URBANISME, HABITATGE I VIA 
PÚBLICA” delegant la gestió ordinària de les atribucions de l’Alcaldia en dit àmbit a la 
regidora ELISABETH SEGURA GUBERN. 
 
Atès que el municipi de Caldes d’Estrac forma part de la MANCOMUNITAT 
INTERMUNICIPAL PER A L’ABASTAMENT D’AIGUA PROCEDENT DEL RIU TER i 
correspon designar un representant municipal en dita Mancomunitat, 
 
Aquesta Alcaldia proposa l’adopció dels següents 
 
A C O R D S 
PRIMER: 
Designar com a representants de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac a la Mancomunitat 
Intermunicipal per a l’abastament d’aigua procedent del Riu Ter, els següents regidors: 
Titular:  MARCOS BLAZQUEZ GARCIA 
Suplent: ELISABETH SEGURA GUBERN 
 
SEGON: 
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Comunicar aquest acord al Regidor afectats i a la Mancomunitat Inter municipal per a 
l’abastament d’aigua procedent del Riu Ter 
 
No obstant això el Ple, amb superior criteri acordarà allò que consideri més oportú. 
            “”” 

Alcalde: Es sotmet a votació 

Portaveu del Grup Municipal del Partit Socialista de Catalunya: Si, abstenció per 
part nostra. 

Portaveu del Grup Municipal de Convergència i Unió: I a favor nosaltres 

Alcalde: Queda aprovat per sis vots a favor del Grup Municipal de CiU i cinc 
abstencions del Grup Municipal del PSC. 

 

7. NOMENAMENTS REPRESENTANTS AL CONSORCI DE PROMOCIÓ 
TURÍSTICA “COSTA DEL MARESME”. 

“”” 

Havent-se constituït el passat dia 11 de juny de 2011  el nou Ajuntament sorgit de les 
Eleccions Municipals celebrades en data de 22 de maig de 2011, en compliment d’allò 
que disposa l’article 38.c)del reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic 
de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, cal fer 
el nomenament  dels representats municipals en els òrgans col·legiats de les Entitats 
supramunicipals de les quals el municipi de CALDES D’ESTRAC en forma part. 
 
Atès que el municipi de Caldes d’Estrac forma part del CONSORCI  DE PROMOCIÓ 
TURÍSTICA “COSTA DEL MARESME” 
 
Atès que l’article 9è dels Estatuts estableixen que la Junta General és l’òrgan de 
deliberació i decisió del Consorci i és integrat per un representant de cadascuna de les 
administracions i entitats que en formen part  
 
Atès doncs que correspon designar un representant municipal en dit Consorci 
 
Atès que per Decret de l’Alcaldia núm. 401, de data de 16 de juny de 2011, es va 
organitzar les atribucions de l’Alcaldia, als efectes de la seva delegació, en diferents 
àmbits de gestió, reservant-se a l’Alcaldia l’àmbit de “HISENDA, PROMOCIÓ 
ECONÒMICA, PLA GENERAL MUNICIPAL (GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT), 
COMUNICACIÓ I ACCIÓ SOCIAL.  
 
Aquesta Alcaldia proposa l’adopció dels següents 
 
A C O R D S 
 
PRIMER:  
Designar com a representants de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac al CONSORCI DE 
PROMOCIÓ TURÍSTICA “COSTA DEL MARESME”, als Regidors següents: 
Titular:   JOAQUIM ARNO PORRAS 
Suplent:  MARCOS BLÁZQUEZ GARCÍA 
  
SEGON: 
Comunicar aquest acord als Regidors afectats i al CONSORCI DE PROMOCIÓ 
TURÍSTICA “COSTA DEL MARESME”. 
  
No obstant això el Ple, amb superior criteri acordarà allò que consideri més oportú. 
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            “”” 

Alcalde: Es sotmet a votació 

Portaveu del Grup Municipal del Partit Socialista de Catalunya: Abstenció  

Portaveu del Grup Municipal de Convergència i Unió: A favor  

Alcalde: Queda aprovat per sis vots a favor del Grup Municipal de CiU i cinc 
abstencions del Grup Municipal del PSC. 

 

8. NOMENAMENTS REPRESENTANTS AL CONSORCI DE COMUNICACIÓ 
LOCAL. 

“”” 

Havent-se constituït el passat dia 11 de juny de 2011  el nou Ajuntament sorgit de les 
Eleccions Municipals celebrades en data de 22 de maig de 2011, en compliment d’allò 
que disposa l’article 38.c)del reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic 
de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, cal fer 
el nomenament  dels representats municipals en els òrgans col·legiats de les Entitats 
supramunicipals de les quals el municipi de CALDES D’ESTRAC en forma part. 
 
Atès que per Decret de l’Alcaldia núm. 401, de data de 16 de juny de 2011, es va 
organitzar les atribucions de l’Alcaldia, als efectes de la seva delegació, en diferents 
àmbits de gestió, entre els quals hi ha el de “GOVERN LOCAL, SERVEIS PÚBLICS I 
MEDI AMBIENT”, delegant la gestió ordinària de les atribucions de l’Alcaldia en dit 
àmbit en el regidor MARCOS BLAZQUEZ GARCIA i “ESPORTS, JOVENTUT i 
INFÀNCIA i EDUCACIÓ”, delegant la gestió ordinària de les atribucions de l’Alcaldia 
en dit àmbit en el regidor MARC VERGÉS ROS. 
 
Atès que en data de disset de desembre de 1998, es va subscriure Conveni 
Interadministratiu per a l’adhesió de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac al Consorci de 
Comunicació Local. 
 
Atès que l’article 11.1.d) epígraf dels Estatuts que el regulen, estableix que la 
integració de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac  comportarà l’assignació d’un 
representant en el Consell General del Consorci 
 
Atès doncs que  correspon designar un representant municipal en dit Consorci. 
 
Aquesta Alcaldia proposa l’adopció dels següents 
 
A C O R D S 
PRIMER: 
Designar com a representants de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac al CONSORCI DE 
COMUNICACIÓ LOCAL, als Regidors següents: 
Titular:    MARC VERGÉS ROS 
Suplent:  MARCOS BLÁZQUEZ GARCÍA 
 
SEGON: 
Comunicar aquest acord als Regidors afectats i al CONSORCI DE COMUNICACIÓ 
LOCAL 
 
No obstant això el Ple, amb superior criteri acordarà allò que consideri més oportú. 
            “”” 

Alcalde: Es sotmet a votació 
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Portaveu del Grup Municipal del Partit Socialista de Catalunya: Abstenció  

Portaveu del Grup Municipal de Convergència i Unió: A favor  

Alcalde: Queda aprovat per sis vots a favor del Grup Municipal de CiU i cinc 
abstencions del Grup Municipal del PSC. 

 

9. NOMENAMENTS REPRESENTANTS AL CONSORCI DE LOCALRET. 

“”” 

Havent-se constituït el passat dia 11 de juny de 2011  el nou Ajuntament sorgit de les 
Eleccions Municipals celebrades en data de 22 de maig de 2011, en compliment d’allò 
que disposa l’article 38.c)del reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic 
de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, cal fer 
el nomenament  dels representats municipals en els òrgans col·legiats de les Entitats 
supramunicipals de les quals el municipi de CALDES D’ESTRAC en forma part. 
 
Atès que per Decret de l’Alcaldia núm. 401, de data de 16 de juny de 2011, es va 
organitzar les atribucions de l’Alcaldia, als efectes de la seva delegació, en diferents 
àmbits de gestió, entre els quals hi ha el de “GOVERN LOCAL, SERVEIS PÚBLICS i 
MEDI AMBIENT”, delegant la gestió ordinària de les atribucions de l’Alcaldia en dit 
àmbit en el regidor MARCOS BLAZQUEZ GARCIA i “ESPORTS, JOVENTUT i 
INFÀNCIA i EDUCACIÓ” delegant la gestió ordinària de les atribucions de l’Alcaldia en 
dit àmbit en el regidor MARC VERGÉS ROS. 
 
Atès que L’Ajuntament de Caldes d’Estrac forma part del CONSORCI LOCALRET , 
que es va constituir amb l’objectiu d’impulsar la implantació de la xarxa de 
telecomunicacions per cable i optimitzar la seva utilització, 
 
 Atès que l’article 10è dels Estatuts estableix que l’Assemblea General està constituïda 
per un representant de cada municipi  
 
Atès que es considera convenient adeqüar els nomenaments de representants, de 
conformitat a la nova organització municipal  
 
Aquesta Alcaldia proposa l’adopció dels següents 
 
A C O R D S 

 
PRIMER: 
Designar representants de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac al CONSORCI DE 
LOCALRET els següents regidors  
Titular:  MARC VERGÉS ROS 
Suplent MARCOS BLÁZQUEZ GARCÍA 
 
SEGON: 
Comunicar aquest acord als Regidors afectats i al CONSORCI LOCALRET 
 
No obstant això el Ple, amb superior criteri acordarà allò que consideri més oportú. 
            “”” 

Alcalde: Es sotmet a votació 

Portaveu del Grup Municipal del Partit Socialista de Catalunya: Abstenció  

Portaveu del Grup Municipal de Convergència i Unió:  Nosaltres votem a favor. 
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Alcalde: Queda aprovat per sis vots a favor del Grup Municipal de CiU i cinc 
abstencions del Grup Municipal del PSC. 

 

10. NOMENAMENTS REPRESENTANTS A L’ASSOCIACIÓ DE PESCADORS, 
AFECCIONATS I USUARIS DE LA VARADA D’EMBARCACIONS DE LA 
PLATJA DE CALDES D’ESTRAC. 

“”” 

Atès que l’Ajuntament de Caldes d’Estrac forma part de l’Associació de Pescadors, 
Afeccionats i Usuaris de la Varada d’embarcacions de la Platja de Caldes d’Estrac. 
 
Atès que l’article setè dels Estatuts de l’Associació de Pescadors, Afeccionats i 
Usuaris de la Varada d’embarcacions de la Platja de Caldes d’Estrac, estableix, entre 
d’altres el següent: 
 
“...L’Ajuntament de Caldes d’Estrac podrà nomenar un delegat que participi en totes 
les reunions de la Junta Directiva i l’Assemblea General, amb veu i vot, a fi de 
representar i vetllar els interessos públics, en les activitats de l’Associació que es 
realitzin en terrenys i per concessió o autorització municipal” 
 
Atès que com a conseqüència de la celebració d´Eleccions Municipals el dia 22 de 
maig de 2011, es va procedir a la constitució del nou Ajuntament el  passat dia 11 de 
juny de 2011 i a l’elecció de l’Alcalde, havent cessat l’anterior Consistori en les seves 
funcions, per expiració del mandat. 
 
Atès que aquesta circumstància exigeix un nou pronunciament d’aquest Ajuntament en 
relació a la representació de la nova Corporació a l’Associació de Pescadors, 
Afeccionats i Usuaris de la Varada d’embarcacions de la Platja de Caldes d’Estrac. 
 
Atès que per Decret de l’Alcaldia núm. 401, de data de 16 de juny de 2011, es va 
organitzar les atribucions de l’Alcaldia, als efectes de la seva delegació, en diferents 
àmbits de gestió, entre els quals hi ha el de “GOVERN LOCAL, SERVEIS PÚBLICS i 
MEDI AMBIENT”, delegant la gestió ordinària de les atribucions de l’Alcaldia en dit 
àmbit en el regidor MARCOS BLAZQUEZ GARCIA i “ESPORTS, JOVENTUT i 
INFANCIA i EDUCACIÓ” delegant la gestió ordinària de les atribucions de l’Alcaldia en 
dit àmbit en el regidor MARC VERGÉS ROS. 
 
Aquesta Alcaldia proposa l’adopció dels següents 
 
 
A C O R D S 
 
 
PRIMER: 
 
Designar com  a representant municipal a la Junta Directiva i a l’Assemblea General 
de l’ASSOCIACIÓ DE PESCADORS, AFECCIONATS I USUARIS DE LA VARADA 
D’EMBARCACIONS DE LA PLATJA DE CALDES D’ESTRAC els següents regidors: 
Titular:  MARC VERGÉS ROS 
Suplent:  MARCOS BLÁZQUEZ GARCÍA 
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SEGON: 
 
Comunicar aquests acords a l’ASSOCIACIÓ DE PESCADORS, AFECCIONATS I 
USUARIS DE LA VARADA D’EMBARCACIONS DE LA PLATJA DE CALDES 
D’ESTRAC, així com als Regidor designats, pel seu coneixement i efectes 
 
 
No obstant això, l’Ajuntament acordarà allò que consideri més oportú. 
            “”” 

Alcalde: Es sotmet a votació 

Portaveu del Grup Municipal del Partit Socialista de Catalunya: Abstenció, doncs 
es tracta del mateix que abans d’una organització interna de l’equip de govern  

Portaveu del Grup Municipal de Convergència i Unió: Votem a favor  

Alcalde: Queda aprovat per sis vots a favor del Grup Municipal de CiU i cinc 
abstencions del Grup Municipal del PSC. 

 

11. NOMENAMENTS REPRESENTANTS A L’AGRUPACIÓ DE DEFENSA 
FORESTAL “SERRALADA DE MONTALT”. 

“”” 

Havent-se constituït el passat dia 11 de juny de 2011  el nou Ajuntament sorgit de les 
Eleccions Municipals celebrades en data de 22 de maig de 2011, en compliment d’allò 
que disposa l’article 38.c)del reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic 
de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, cal fer 
el nomenament  dels representats municipals en els òrgans col·legiats de les Entitats 
supramunicipals de les quals el municipi de CALDES D’ESTRAC en forma part. 
 
Atès que per Decret de l’Alcaldia núm. 401, de data de 16 de juny de 2011, es va 
organitzar les atribucions de l’Alcaldia, als efectes de la seva delegació, en diferents 
àmbits de gestió, entre els quals hi ha el de “GOVERN LOCAL, SERVEIS PÚBLICS i 
MEDI AMBIENT” delegant la gestió ordinària de les atribucions de l’Alcaldia en dit 
àmbit  al Regidor MARCOS BLAZQUEZ GARCIA i “URBANISME, HABITATGE i VIA 
PÚBLICA” delegant la gestió ordinària de les atribucions de l’Alcaldia en dit àmbit en la 
regidora ELISABETH SEGURA GUBERN  
 
Atès que el municipi de Caldes d’Estrac forma part del correspon designar un 
representant municipal en dita Mancomunitat, 
 
Atès que en data de 15 de febrer de 1999 va tenir entrada en aquest Ajuntament 
l’ACTA FUNDACIONAL i els ESTATUTS SOCIALS DE L’AGRUPACIÓ DE DEFENSA 
FORESTAL “SERRALADA DE MONTALT”. 
 
Atès que el municipi de Caldes d’Estrac forma part de l’AGRUPACIÓ DE DEFENSA 
FORESTAL “SERRALADA DE MONTALT  i correspon designar un representant 
municipal en dita agrupació 
 
 
Aquesta Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels següents 
 
 
A C O R D S 
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PRIMER: 
 
Designar com a representants de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac a l’AGRUPACIÓ DE 
DEFENSA FORESTAL “SERRALADA DE MONTALT” als Regidors següents: 
 
Titular:  MARCOS BLAZQUEZ GARCIA  
Suplent: ELISABETH SEGURA GUBERN 
 
 
SEGON: 
 
Comunicar aquest acord als Regidors afectats i a l’AGRUPACIÓ DE DEFENSA 
FORESTAL “SERRALADA DE MONTALT”  
 
No obstant això l’Ajuntament, amb superior criteri acordarà allò que consideri més 
oportú. 
           “”” 

Alcalde: Es sotmet a votació 

Portaveu del Grup Municipal del Partit Socialista de Catalunya: Abstenció  

Portaveu del Grup Municipal de Convergència i Unió: A favor  

Alcalde: Queda aprovat per sis vots a favor del Grup Municipal de CiU i cinc 
abstencions del Grup Municipal del PSC. 

 

12. NOMENAMENTS REPRESENTANTS AL FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ 
AL DESENVOLUPAMENT. 

“”” 

Atès que l’Ajuntament és soci del  FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL 
DESENVOLUPAMENT,  
 
Atès que l’article 33 del FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 
estableix que els socis tenen dret a: 
-Tenir veu i vot a les reunions de l’Assemblea General en la forma especificada en els 
estatuts 
-Elegir i ser elegit per ocupar càrrecs a la Junta Executiva 
-Participar en la vida de l’Associació de la manera que estableixen els estatuts 
 
Atès que de conformitat amb l’article 30 dels dits estatuts els socis han de nominar un 
representant que ha de ser l’Alcalde o un dels càrrecs electes de la Corporació 
 
Atès que com a conseqüència de les Eleccions Locals celebrades en data de 22 de 
maig de 2011, es va procedir, en sessió plenària celebrada en data de 11 de juny de 
2011, a la constitució del nou Ajuntament i l’elecció del nou Alcalde,  
 
Atès que per Decret de l’Alcaldia núm.401, de data de 16 de juny de 2011 ,  es va 
organitzar les atribucions de l’Alcaldia, als efectes de la seva delegació, en diferents 
àmbits de gestió, entre els quals hi ha la de “CULTURA i PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
”, delegant la gestió ordinària de les atribucions de l’Alcaldia en dit àmbit  a la regidora 
ROSER ALSINA RUZAFA . 
 
Atès que cal nomenar els representants de l’Ajuntament al FONS CATALÀ DE 
COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 



AJUNTAMENT DE CALDES D’ESTRAC                                                            PLE 11 de juliol de 2011 14 

 

 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents  
 
A C O R D S  
 
PRIMER 
Designar com a representants de l’Ajuntament al  FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ 
AL DESENVOLUPAMENT els següents regidors: 
Titular:  ROSER ALSINA RUZAFA 
Suplent: JOAQUIM ARNÓ PORRAS 
 
SEGON: 
Comunicar els representants municipals al FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL 
DESENVOLUPAMENT  
 
No obstant això, l’Ajuntament, amb superior criteri acordarà allò que consideri més 
oportú 
            “”” 

Alcalde: Es sotmet a votació 

Portaveu del Grup Municipal del Partit Socialista de Catalunya: Abstenció  

Portaveu del Grup Municipal de Convergència i Unió: A favor  

Alcalde: Queda aprovat per sis vots a favor del Grup Municipal de CiU i cinc 
abstencions del Grup Municipal del PSC. 

 

13. NOMENAMENTS REPRESENTANTS A L’ASSOCIACIÓ DEL PLA 
ESTRATÈGIC LITORAL DE LA REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA. 

“”” 

Havent-se constituït el passat dia 11 de juny de 2011  el nou Ajuntament sorgit de les 
Eleccions Municipals celebrades en data de 22 de maig de 2011, en compliment d’allò 
que disposa l’article 38.c)del reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic 
de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, cal fer 
el nomenament  dels representats municipals en els òrgans col·legiats de les Entitats 
supramunicipals de les quals el municipi de CALDES D’ESTRAC en forma part. 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament va acorda en sessió celebrada en data de 26 de març 
de 2004 aprovar l’adhesió formal de l’Ajuntament de CALDES D’ESTRAC al Fòrum de 
Municipis del Litoral de la Regió Metropolitana de Barcelona i nomenar el representant 
municipal  

 
Atès que el Fòrum, que es va constituir el 4 de març de 2002, és una iniciativa 
promoguda pel Consorci El FAR, Centre dels Treballs del Mar, del quan en formen part 
la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, 
l’Autoritat Portuària de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat 
de Barcelona, i l’associació “Barcelona, fes-te a la mar”. 
 
Atès que l’Ajuntament de Caldes d’Estrac és membre ordinari de l’Associació “Pla 
Estratègic del Litoral de la Regió Metropolitana de Barcelona” 
 
Atès que l’article 6 des estatuts d’aquesta Associació estableix que l’Associació es 
constitueix sense afany de lucre i amb una vocació de contribuir a afavorir un 
desenvolupament sostenible en els àmbits econòmic, sociocultural i mediambiental del 
litoral de la Regió Metropolitana de Barcelona.  
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Atès que  l’article 13 dels Estatuts assenyala que els membres fundadors i ordinaris 
tenen entre d’altres el dret d’assistir al Consell General personalment o representats 
amb veu i vot, i a participar en la vida de l’Associació, per la qual cosa cada associat 
disposa d’un vot.   
- 
Atès que l’article 16 dels estatuts estableix que les persones jurídiques associades 
designaran els seus representants titulars, així com els suplents que en cas 
d’absència, malaltia o quan concorri qualsevol causa justificada, assumiran la 
representació prèvia acreditada davant la Secretaria de l’Associació. 
 
Atès que per Decret de l’Alcaldia núm. 401, de data de 16 de juny de 2011, es va 
organitzar les atribucions de l’Alcaldia, als efectes de la seva delegació, en diferents 
àmbits de gestió, entre els quals hi ha el de “URGANISME, HABITATGE i VIA 
PÚBLICA”, delegant la gestió ordinària de les atribucions de l’Alcaldia en dit àmbit en 
la regidora ELISABETH SEGURA GUBERN i reservant-se l’Alcaldia l’àmbit de 
“HISENDA, PROMOCIÓ ECONÒMICA, PLA GENERAL MUNICIPAL (gestió i 
desenvolupament), COMUNICACIÓ i ACCIÓ SOCIAL. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents  
 
 
A C O R D S  
 
Nomenar representant de l’Ajuntament a l’Associació del Pla Estratègic Litoral  de la 
Regió Metropolitana de Barcelona com a persona de referència per articular la 
participació d’aquest Ajuntament en el Fòrum, i que sigui el responsable d’intermediar 
entre l’oficina de coordinació del Fòrum i les diferents àrees municipals, els següents 
regidors:  
 
Titular:  ELISABETH SEGURA GUBERN 
Suplent: JOAQUIM ARNO PORRAS 
            “”” 

Alcalde: Es sotmet a votació 

Portaveu del Grup Municipal del Partit Socialista de Catalunya: Abstenció  

Portaveu del Grup Municipal de Convergència i Unió: A favor  

Alcalde: Queda aprovat per sis vots a favor del Grup Municipal de CiU i cinc 
abstencions del Grup Municipal del PSC. 

 

14. NOMENAMENTS REPRESENTANTS A LA JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL 
SECTOR FORNACA. 

“”” 

Havent-se constituït el passat dia 11 de juny de 2011  el nou Ajuntament sorgit de les 
Eleccions Municipals celebrades en data de 22 de maig de 2011, en compliment d’allò 
que disposa l’article 38.c)del reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic 
de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, cal fer 
el nomenament  dels representats municipals en els òrgans col·legiats de les Entitats 
de les quals el municipi de CALDES D’ESTRAC en forma part. 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada en data de 29 de maig de 2006 va 
aprovar, entre d’altres, la recepció definitiva de les obres d’urbanització el Pla Parcial 
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La Fornaca, dissolució de la Junta de Compensació i constitució de la Junta de 
Conservació. 

Atès que en dit acord es nomenava un representant a la Junta de conservació del 
sector La Fornaca . 

Atès que per Decret de l’Alcaldia núm. 401, de data de 16 de juny de 2011, es va 
organitzar les atribucions de l’Alcaldia, als efectes de la seva delegació, en diferents 
àmbits de gestió, entre els quals hi ha el de “URBANISME, HABITATGE i VIA 
PUBLICA”, delegant la gestió ordinària de les atribucions de l’Alcaldia en dit àmbit en 
el regidor ELISABETH SEGURA GUBERN i reservant-se l’Alcaldia l’àmbit de 
“HISENDA, PROMOCIÓ ECONÒMICA, PLA GENERAL MUNICIPAL (gestió i 
desenvolupament), COMUNICACIÓ i ACCIÓ SOCIAL. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents  
 
A C O R D S  

Nomenar representants de l’Ajuntament a la Junta de conservació del sector La 
Fornaca els següents membres electes: 

Titular: ELISABETH SEGURA GUBERN 

Suplent: JOAQUIM ARNÓ PORRAS 

            “”” 

Alcalde: Es sotmet a votació 

Portaveu del Grup Municipal del Partit Socialista de Catalunya: Abstenció  

Portaveu del Grup Municipal de Convergència i Unió: A favor  

Alcalde: Queda aprovat per sis vots a favor del Grup Municipal de CiU i cinc 
abstencions del Grup Municipal del PSC. 

 

15. NOMENAMENTS REPRESENTANTS A LA COMISSIÓ POLÍTICA DEL 
LITORAL. 

“”” 

Havent-se constituït el passat dia 11 de juny de 2011  el nou Ajuntament sorgit de les 
Eleccions Municipals celebrades en data de 22 de maig de 2011, en compliment d’allò 
que disposa l’article 38.c)del reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic 
de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, cal fer 
el nomenament  dels representats municipals en els òrgans col·legiats de les Entitats 
supramunicipals de les quals el municipi de CALDES D’ESTRAC en forma part. 
 
 
Que en data 24 de novembre de 2003 es va celebrar la sessió constitutiva de la 
Comissió Política del Litoral . 
 
Atès que dita sessió es va acordar que es nomenes un càrrec electe per formar part de 
la comissió a l’hora de fer una avaluació de caràcter global, al marge que pugui 
delegar-se o no la participació en la comissió tècnica. 
 
Atès que per Decret de l’Alcaldia núm. 401, de data de 16 de juny de 2011, es va 
organitzar les atribucions de l’Alcaldia, als efectes de la seva delegació, en diferents 
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àmbits de gestió, reservant-se l’Alcaldia l’àmbit de “HISENDA, PROMOCIÓ 
ECONÒMICA, PLA GENERAL MUNICIPAL (gestió i desenvolupament), 
COMUNICACIÓ i ACCIÓ SOCIAL. 
 
Aquesta Alcaldia, proposa l’adopció dels següents  
 
A C O R D S 
 
PRIMER: 
 
Designar com a representants de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac a la COMISSIÓ 
POLITICA DEL LITORAL , als següents Regidors: 
 
Titular:   JOAQUIM ARNÓ PORRAS 
Suplent:   ELISABETH SEGURA GUBERN 
 
 
SEGON : 
Comunicar aquests acords a la Diputació de Barcelona – Àrea de Salut i Pública i 
Consum, així com als Regidors designats, pel seu coneixement i efectes 
 
No obstant això, l’Ajuntament acordarà allò que consideri més oportú 
            “”” 

Alcalde: Es sotmet a votació 

Portaveu del Grup Municipal del Partit Socialista de Catalunya: Abstenció  

Portaveu del Grup Municipal de Convergència i Unió: A favor  

Alcalde: Queda aprovat per sis vots a favor del Grup Municipal de CiU i cinc 
abstencions del Grup Municipal del PSC. 

 

16. NOMENAMENTS REPRESENTANTS AL CONSORCI DE VILES TERMALS DE 
CATALUNYA. 

“”” 

Havent-se constituït el passat dia 11 de juny de 2011  el nou Ajuntament sorgit de les 
Eleccions Municipals celebrades en data de 22 de maig de 2011, en compliment d’allò 
que disposa l’article 38.c)del reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic 
de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, cal fer 
el nomenament  dels representats municipals en els òrgans col·legiats de les Entitats 
supramunicipals de les quals el municipi de CALDES D’ESTRAC en forma part. 
 
Atès que el municipi de Caldes d’Estrac forma part del CONSORCI DE VILES 
TERMALS  
 
Atès que l’article 9è dels Estatuts estableixen que el Consorci es regirà per una Junta 
de Govern integrada per dos representants per cada un dels municipis entre els seus 
representats electes i altres Entitats Consorciades  
 
Atès doncs que correspon designar un representant municipal en dit Consorci 
 
Atès que per Decret de l’Alcaldia núm. 401, de data de 16 de juny de 2011, es va 
organitzar les atribucions de l’Alcaldia, als efectes de la seva delegació, en diferents 
àmbits de gestió, entre els quals hi ha el de “GOVERN LOCAL, SERVEIS PÚBLICS i 
MEDI AMBIENT ” delegant la gestió ordinària de les atribucions de l’Alcaldia en dit 
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àmbit  al Regidor MARCOS BLÁZQUEZ GARCÍA i reservant-se l’Alcaldia l’àmbit de 
“HISENDA, PROMOCIÓ ECONÒMICA, PLA GENERAL MUNICIPAL (gestió i 
desenvolupament), COMUNICACIÓ i ACCIÓ SOCIAL.  
 
Aquesta Alcaldia proposa l’adopció dels següents 
 
A C O R D S 
 
PRIMER:  
Designar com a representants de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac al CONSORCI DE 
VILES TERMALS DE CATALUNYA els Regidors següents: 
Titular:   JOAQUIM ARNÓ PORRAS 
Suplent:  MARCOS BLAZQUEZ GARCIA 
  
SEGON: 
Comunicar aquest acord als Regidors afectats i al CONSORCI DE VILES TERMALS 
DE CATALUNYA 
 
No obstant això el Ple, amb superior criteri acordarà allò que consideri més oportú. 
           “”” 

Alcalde: Es sotmet a votació 

Portaveu del Grup Municipal del Partit Socialista de Catalunya: Abstenció  

Portaveu del Grup Municipal de Convergència i Unió: A favor  

Alcalde: Queda aprovat per sis vots a favor del Grup Municipal de CiU i cinc 
abstencions del Grup Municipal del PSC. 

 

17. NOMENAMENTS REPRESENTANTS A LA COMISSIÓ PARITÀRIA DE LA 
CREU ROJA. 

“”” 

Atès que en data de 28 de maig de 1999 es va subscriure un “CONVENI DE 
COL.LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE CALDES D’ESTRAC”, i L’OFICINA 
LOCAL DE CREU ROJA DE CALDES D’ESTRAC” 
 
 
Atès que el punt tretzè dels acords que s’hi inclouen estableix el següent: 
 
“Es crea una Comissió paritària que estarà formada, per part de Creu Roja per: 
-El President de l’Oficina Local o persona en qui delegui 
-El Director Províncial de l’Àrea d’Activitats i Serveis o persona en qui delegui. 
-El Responsable de Platges Barcelona Província o persona en qui delegui 
 
Per part de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac. 
-El Primer Tinent d’Alcalde. 
-El Tercer tinent d’Alcalde i Regidor Delegat de Cultura i Benestar Social 
-El Gerent de l’Ajuntament” 
 
Atès que com a conseqüència de la celebració d´Eleccions Municipals el dia 22 de 
maig de 2011, es va procedir a la constitució del nou Ajuntament el  passat dia 11 de 
juny de 2011 i a l’elecció de l’Alcalde 
 
Atès que per Decret de l’Alcaldia núm.401, de data de 16 de juny de 2011, es va 
organitzar les atribucions de l’Alcaldia, als efectes de la seva delegació, en diferents 
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àmbits de gestió, entre els quals hi ha el de “SALUT I CONSUM ”, delegant la gestió 
ordinària de les atribucions de l’Alcaldia en dit àmbit  al regidor FRANCESC GARCIA 
CUYÀS i “CULTURA i PARTICIPACIÓ CIUTADANA” delegant la gestió ordinària de 
les atribucions de l’Alcaldia en dit àmbit a la regidora ROSER ALSINA RUZAFA. 
 
Atès que cal nomenar els representants de l’Ajuntament a la Comissió Paritària de la 
Creu Roja: 
 
Es proposa l’adopció dels següents  
 
 
A C O R D S 
 
 
 
PRIMER: 
 
Designar els següents membres electes de l’Ajuntament com a representants 
municipals a la Comissió Paritària de la Creu Roja 
 

Titular:  FRANCESC GARCIA CUYAS, Primer Tinent d’Alcalde  
 

Suplent: ROSER ALSINA RUZAFA 
 
SEGON: 
 
Comunicar els següents acords a la CREU ROJA, i a les persones designades. 
 
No obstant això, l’Ajuntament, amb superior criteri acordarà allò que consideri més 
oportú 
            “”” 

Alcalde: Es sotmet a votació 

Portaveu del Grup Municipal del Partit Socialista de Catalunya: Abstenció  

Portaveu del Grup Municipal de Convergència i Unió: A favor  

Alcalde: Queda aprovat per sis vots a favor del Grup Municipal de CiU i cinc 
abstencions del Grup Municipal del PSC. 

 

18. NOMENAMENTS REPRESENTANTS A LA FUNDACIÓ PRIVADA MERCEDES 
TORRES. 

“”” 

Atès que en data de primer de febrer de mil nou-cents vuitanta-cinc, es va procedir a 
subscriure l’escriptura de constitució de la “Fundació Privada Mercedes Torres”, de 
Caldes d’Estrac. 
 
Vist que l’article 5 dels Estatuts que regeixen l’esmentada Fundació estableix el 
següent: 
“Formaran part del Patronat: L’Alcalde de Caldes d’Estrac, que en serà President, el 
Rector de la Parròquia de santa Maria de Caldes d’Estrac(que assumeix les funcions 
de beneficiat de la Capella del Carme de la mateixa vila), en qualitat de Secretari i un 
veí, propietari de Caldes d’Estrac.” 
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Atès que com a conseqüència de les Eleccions Locals celebrades en data de 22 de 
maig de 2011, es va procedir, en sessió plenària celebrada en data de 11 de juny de 
2011, a la constitució del nou Ajuntament i l’elecció de l’Alcalde. 
 
Atès que procedeix el pronunciament d’aquest Ajuntament sobre la representació de la 
nova Corporació en la “Fundació Privada Mercedes Torres” de Caldes d’Estrac. 
 
Aquesta Alcaldia proposa l’adopció dels següents 
 
A C O R D S 
 
PRIMER: 
Que l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, com a membre integrant de la “Fundació Privada 
Mercedes Torres” serà representat a través de la persona del seu Alcalde, JOAQUIM 
ARNÓ I PORRAS, representant legal d’aquest, de conformitat amb allò establert a 
l’article 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases  del Règim 
Local. 
 
SEGON: 
Comunicar aquest acord al Regidor afectat i a l’esmentada “Fundació Privada 
Mercedes Torres”, pel seu coneixement i als efectes oportuns. 
 
No obstant això el Ple, amb superior criteri acordarà allò que consideri més oportú. 
            “”” 

Alcalde: Es sotmet a votació 

Portaveu del Grup Municipal del Partit Socialista de Catalunya: Abstenció  

Portaveu del Grup Municipal de Convergència i Unió: A favor  

Alcalde: Queda aprovat per sis vots a favor del Grup Municipal de CiU i cinc 
abstencions del Grup Municipal del PSC. 

 

19. NOMENAMENTS REPRESENTANTS A LA FUNDACIÓ PALAU. 

“”” 

Atès que en data de 4 de juliol de 2002 es va subscriure l’escriptura pública de 
constitució de la “ FUNDACIÓ PALAU” i en la seva clàusula quarta estableix que, entre 
d’altres,  en seran vocals , amb caràcter permanent l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, 
representat pel seu Alcalde 
 
Atès que el Ple Municipal, en sessió celebrada en data de 26 de juliol de 2002 va 
aprovar la integració de l'Ajuntament de Caldes d'Estrac com a Patró Vitalici, en la 
Fundació de caràcter privat  “FUNDACIÓ PALAU” 
 
Atès que com a conseqüència de les Eleccions Locals celebrades en data de 22 de 
maig de 2011, es va procedir, en sessió plenària celebrada en data de 11 de juny de 
2011, a la constitució del nou Ajuntament i l’elecció de l’Alcalde.  
 
Atès que procedeix el pronunciament d’aquest Ajuntament sobre la representació de la 
nova Corporació en la “Fundació Palau” de Caldes d’Estrac. 
 
Aquesta Alcaldia proposa l’adopció dels següents 
 
A C O R D S 
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PRIMER: 
Que l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, com a vocal integrant de la “Fundació Palau” 
serà representat a través de la persona del seu Alcalde, JOAQUIM ARNÓ I PORRAS , 
representant legal d’aquest, de conformitat amb allò establert a l’article 21.1.b) de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases  del Règim Local, podent ser 
substituït, en cas d’absència, vacant o malaltia, pel  regidor FRANCESC GARCIA 
CUYÀS. 
 
SEGON: 
Comunicar aquest acord al Regidor afectat i a l’esmentada “Fundació Palau”, pel seu 
coneixement i als efectes oportuns. 
 
No obstant això el Ple, amb superior criteri acordarà allò que consideri més oportú. 
            “”” 

Alcalde: Es sotmet a votació 

Portaveu del Grup Municipal del Partit Socialista de Catalunya: Abstenció  

Portaveu del Grup Municipal de Convergència i Unió: A favor  

Alcalde: Queda aprovat per sis vots a favor del Grup Municipal de CiU i cinc 
abstencions del Grup Municipal del PSC. 

 

20. NOMENAMENTS REPRESENTANTS AL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE 
LA TELEVISIÓ DIGITAL LOCAL PÚBLICA DE LA DEMARCACIÓ DE 
MATARÓ. 

“”” 

Havent-se constituït el passat dia 11 de juny de 2011  el nou Ajuntament sorgit de les 
Eleccions Municipals celebrades en data de 22 de maig de 2011, en compliment d’allò 
que disposa l’article 38.c)del reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic 
de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, cal fer 
el nomenament  dels representats municipals en els òrgans col·legiats de les Entitats 
supramunicipals de les quals el municipi de CALDES D’ESTRAC en forma part. 
 
Atès que per Decret de l’Alcaldia núm. 401, de data de 16 de juny de 2011, es va 
organitzar les atribucions de l’Alcaldia, als efectes de la seva delegació, en diferents 
àmbits de gestió, entre els quals hi ha el de “GOVERN LOCAL, SERVEIS PÚBLICS i 
MEDI AMBIENT”, delegant la gestió ordinària de les atribucions de l’Alcaldia en dit 
àmbit en el regidor MARCOS BLAZQUEZ GARCIA i reservant-se l’Alcaldia l’àmbit de 
“HISENDA, PROMOCIÓ ECONÒMICA, PLA GENERAL MUNICIPAL (gestió i 
desenvolupament), COMUNICACIÓ i ACCIÓ SOCIAL. 
 
Atès que L’Ajuntament forma part del CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE LA 
TELEVISIÓ DIGITAL LOCAL PÚBLICA DE LA DEMARCACIÓ DE MATARÓ  
 
Atès que l’article 6 Òrgans de Govern estableix que els representants dels municipis 
hauran de ser necessariament membres electes de les respectives Corporacions i 
seran nomenats i substituïts lliurament pels respectius municipis consorciats.  
 
Atès doncs que  correspon designar un representant municipal en dit Consorci. 
 
Aquesta Alcaldia proposa l’adopció dels següents 
 
A C O R D S 
PRIMER: 
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Designar com a representants de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac al CONSORCI PER 
A LA GESTIÓ DE LA TELEVISIÓ DIGITAL LOCAL PÚBLICA DE LA DEMARCACIÓ 
DE MATARÓ els Regidors següents: 
Titular:    JOAQUIM ARNÓ PORRAS 
Suplent:  MARCOS BLÁZQUEZ GARCÍA 
 
SEGON: 
Comunicar aquest acord als Regidors afectats i al CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE 
LA TELEVISIÓ DIGITAL LOCAL PÚBLICA DE LA DEMARCACIÓ DE MATARÓ 
 
No obstant això el Ple, amb superior criteri acordarà allò que consideri més oportú. 
            “”” 

Alcalde: Es sotmet a votació 

Portaveu del Grup Municipal del Partit Socialista de Catalunya: Abstenció  

Alcalde: Queda aprovat per sis vots a favor del Grup Municipal de CiU i cinc 
abstencions del Grup Municipal del PSC. 

 

21. CONSTITUCIÓ DE GRUPS POLÍTICS I DESIGNACIÓ DE PORTAVEUS. 

“”” 

Una vegada celebrades les Eleccions Locals el dia 22 de maig de 2011 , i havent-se 
constituït el nou Ajuntament, en data de 11 de juny de 2011, es fa necessari procedir a 
l’establiment de la nova organització municipal, i en particular , a la Constitució dels 
Grups Municipals i designació dels seus portaveus. 
 
Vist que en data 30 de juny de 2011 ha tingut entrada en aquest Ajuntament escrit 
núm. 2149 registre entrada, dels Regidors de la Candidatura de CiU, constituint-se en 
GRUP MUNICIPAL DE CIU, integrat per les següents persones  

JOAQUIM ARNÓ PORRAS 

FRANCESC GARCIA CUYÀS 
MARC VERGES ROS 
ROSER ALSINA RUZAFA 
ELISABETH SEGURA GUBERN 
MARCOS BLÁZQUEZ I GARCIA 

 
I nomenant els següents portaveus: 
PORTAVEU titular:   
MARC VERGÉS ROS 
Portaveu suplent: 
ROSER ALSINA RUZAFA 
 
 
Vist que en data de 6 de juliol de 2011 ha tingut entrada en aquest Ajuntament, escrit 
dels Regidors de la Candidatura PSC-PMC, constituint-se en GRUP MUNICIPAL 
SOCIALISTA, PSC-PMC integrat per les següents persones: 
 
ROSA ISABEL CANTENYS MONSANT (ROSABEL) 
SERGI SAURI MARCHAN 
MIGUEL GONZALEZ MONFORTE  
RAMON RIESCO ÁLVAREZ 
ANGELS MASSISIMO SANCHEZ DE BOADO 

 
I nomenant els següents portaveus: 
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PORTAVEU titular:   
ROSA ISABEL CANTENYS MONSANT (ROSABEL) 

 

Portaveu suplent: 
MIGUEL GONZALEZ MONFORTE  

(Aixi mateix posen en coneixement que el sr. MIQUEL GONZALEZ MONFORTE 

serà President del grup i que el sr. ROSABEL CANTENYS I MONSANT serà 

Secretàri, i el sr. RAMON RIESCO ALVAREZ suplent)  
 

Es proposa al Ple de prendre el seguent 
 
ACORD: 
  
PRIMER  
Donar-se per assabentat dels escrits presentats pels respectius grups municipals que 
queden constituïts de la següent forma : 

 
GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU), integrat pels següents 

membres: 

 
 
JOAQUIM ARNÓ I PORRAS 

FRANCESC GARCIA I CUYAS 

MARC VERGÉS ROS 
ROSER ALSINA RUZAFA 
ELISABETH SEGURA GUBERN 
MARCOS BLÁZQUEZ I GARCIA 

 
 
 
GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA (PSC-PMC) integrat pels següents membres; 
 
ROSA ISABEL CANTENYS MONSANT (ROSABEL) 
SERGI SAURI MARCHAN 
MIGUEL GONZALEZ MONFORTE  
RAMON RIESCO ÁLVAREZ 
ANGELS MASSISIMO SANCHEZ DE BOADO 

 
i dels seus portaveus: 
 
GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU) 

Portaveu:   
Titular: 
MARC VERGÉS ROS  
Suplent: 
ROSER ALSINA RUZAFA 
 
GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA (PSC-PMC) 
Portaveu  
titular:   
ROSA ISABEL CANTENYS MONSANT (ROSABEL) 
Suplent: 

MIGUEL GONZALEZ MONFORTE  
          “”” 
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Alcalde: Es sotmet a votació 

Portaveu del Grup Municipal del Partit Socialista de Catalunya: A favor 

Marc Vergés: A favor  

Alcalde: Doncs, queda aprovat per unanimitat 

 

22. FIXAR PERIODICITAT PLENS ORDINARIS. 

“”” 

Atès que l’article  97 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el 
Text refòs de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, article 38 del R.O.F.(RD 
2568/86) i l’ art.46 de la Llei  7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local, estableix que el Ple celebra sessió ordinària com a mínim cada tres mesos en 
els municipis de fins a cinc mil habitants i extraordinària quan així ho decideixi el 
President o ho sol·liciti la quarta part del nombre legal de membres de la Corporació 
 
Atès que en data de  11 de juny de 2011 es va constituir el nou Ajuntament, sorgit de 
les eleccions municipals celebrades el dia 22 de maig de 2011, i es fa necessari 
procedir d’acord amb la legislació vigent a l’establiment de la periodicitat de les 
sessions del Ple. 
 
Aquesta Alcaldia, de conformitat amb allò disposat a l’article 38 del Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, en concordança amb l’article 46 de la Llei 7/85, 
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, proposa al Ple de l’Ajuntament 
l’adopció dels següents  
 
A C O R D S 
 
PRIMER: 
Establir que les sessions ordinàries del Ple de la Corporació se celebraran cada tres 
mesos el darrer DILLUNS no festiu dels mesos de GENER, ABRIL, JULIOL i 
OCTUBRE a la Sala de Sessions de l’Ajuntament o lloc habilitat a l’efecte.  L’hora de 
celebració serà a les 20 hores. 
 
SEGON: 
Facultar l’Alcalde per ajornar o avançar la celebració de les sessions ordinàries del 
Ple, quan el dia fixat sigui festiu o es trobi inclòs en un període vocacional. 
 
No obstant això, el Ple, amb superior criteri, acordarà allò que consideri més oportú. 
            “”” 

Alcalde: Es sotmet a votació 

Portaveu del Grup Municipal del Partit Socialista de Catalunya: Bé, el nostre vot 
serà contrari perquè pensem que passar els Plens cada tres mesos no és pràctic, ni 
operatiu i a més a més, doncs, que limita el que és el debat polític. 

Portaveu del Grup Municipal de Convergència i Unió: Bé, nosaltres votarem a 
favor. El que hem volgut fer amb aquest canvi és guanyar amb eficiència, que no vol 
dir tenir menys debat, ni menys informació. Debat n’hi haurà, informació en tindrem 
tots plegats, comissions informatives, plens extraordinaris i informació... vull dir que no 
reduïm en quan a debat. 

Portaveu del Grup Municipal del Partit Socialista de Catalunya: Nosaltres pensem 
que no és el mecanisme de treball adequat, ni el corresponent, el corresponent és 
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mantenir els plens cada mes o cada dos mesos i portar doncs els temes en els plens 
ordinaris i no en els Plens extraordinaris. 

Els Plens extraordinaris són mecanismes, doncs, això per coses que sorgeixen 
extraordinàriament o de caràcter urgent, però no com a sistema portar tot allò que no 
es pot portar perquè s’han ajornat els Plens, doncs, durant tres mesos. 

Per tant el nostre vot serà contrari. A més a més en els Plens extraordinaris no es 
poden fer preguntes, ni pot intervenir el públic i per tant si que pensem que realment, 
doncs, el que és el debat polític i el que és la intervenció i la comunicació i el diàleg 
amb la ciutadania queda minvat. Per tant el nostre vot serà contrari. 

Portaveu del Grup Municipal de Convergència i Unió: Bé, nosaltres votem a favor. 

Alcalde: Bé, totes maneres la participació de la ciutadania els darrers anys s’ha vist 
incrementada en xerrades públiques i qualsevol altra conferència,... 

Portaveu del Grup Municipal del Partit Socialista de Catalunya: Però, senyor Arnó, 
no és el mecanisme adequat... 

Alcalde: Senyora Rosabel, ha tingut el seu torn, ha tingut dos torns d’intervenció, si us 
plau, no interrompi, ha tingut els seus torns d’intervenció per tant permeti’m fer l’últim 
apunt. 

Alcalde: Queda aprovat per sis vots a favor del Grup Municipal de CiU i cinc en contra 
del Grup Municipal del PSC. 

 

23. DELEGACIÓ A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. 

“”” 

Un cop celebrades les eleccions locals el passat dia 22 de maig de 2011 i havent-se 
constituït el nou ajuntament i a l’objecte de dotar d’una major celeritat i eficàcia 
l’actuació municipal aquesta Alcaldia considera necessari, en ús de les facultats que 
confereix a l’ajuntament l’article 23.2.b) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local i altra normativa concordant , es convenient procedir a 
l’establiment d’un règim de delegacions en matèries, la competència de les quals 
ostenta el Ple en virtut de la Llei, a favor de la Junta de Govern Local. 
 
És per aquest motiu que es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
 
A C O R D S 
PRIMER: 
En base als article 22 i 23 de la Llei 7/85, Reguladora de les Bases del Règim Local, 
modificats per la Llei 11/99, de 21 d’abril delegar en la Junta de Govern Local , les 
atribucions del Ple Municipal, que l’article 22.4 de la Llei 7/85 estableix com a 
delegables i que són les corresponents al mateix article 22.2.lletres j),k),m),n),ñ) i o)i q)  
 
j)L’exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació en 
matèria de competència plenària 
 
k)La declaració de lesivitat dels actes de l’Ajuntament 
 
m)La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, dins 
de cada exercici econòmic, excedeixi del 10 per 100 dels recursos ordinaris del 
Pressupost-excepte les de Tresoreria, que els hi correspondrà quan l’import acumulat 
de les operacions vives en cada moment superi el 15 per 100 dels ingressos corrents 
liquidats a l’exercici anterior-tot això de conformitat amb la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals 
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n)Les contractacions i concessions de tota classe quan el seu import superi el 10 per 
100 dels recursos ordinaris del Pressupost i, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros, 
així com els contractes i concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a 
quatre anys i els plurianuals de menor duració quan l’import acumulat de totes les 
seves anualitats superi el percentatge indicat referit als recursos ordinaris del 
Pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sigui superiora a quantia assenyalada 
en aquesta lletra 
 
ñ)L’aprovació dels projectes d’obra i serveis  quan sigui competent  per a la seva 
contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els Pressupostos 
o)L’adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10 per 100 dels recursos 
ordinaris del Pressupost i, en tot cas quan sigui superior a 3.005.060,52 euros, així 
com les alineacions  patrimonials en els següents supòsits: 
Quan es tracti de béns  immobles o de béns mobles que estiguin declarats de valor 
històric o artístic i que no estiguin previstos en el Pressupost 
Quan estant previstos en el Pressupost, superin els mateixos percentatges i quanties 
indicats per a les adquisicions de béns 
 
q)Les demés que li confereixin les Lleis, i que siguin delegables 
 
SEGON: 
El règim aplicable per la Junta de Govern Local de les competències que li han estat 
delegades és el que estableix la legislació administrativa general.  
 
No obstant això, la Corporació, acordarà allò que consideri més oportú 
            “”” 

Alcalde: Es sotmet a votació 

Portaveu del Grup Municipal del Partit Socialista de Catalunya: El nostre vot serà 
d’abstenció. 

Portaveu del Grup Municipal de Convergència i Unió: A favor  

Alcalde: Queda aprovat per sis vots a favor del Grup Municipal de CiU i cinc 
abstencions del Grup Municipal del PSC. 

 

24. APROVAR LES RETRIBUCIONS PER ASSISTÈNCIA A LES SESSIONS DELS 
ÒRGANS COL·LEGIATS I PER A GRUPS POLÍTICS. 

“”” 

Atès el que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local, modificat per la Llei 14/2000 de 29 de desembre, de mesures fiscals, 
administratives i de l’ordre social en el sentit que els membres de les Coproracions 
poden percebre retribucions per l’exercici dels seus càrrecs quan els desenvolupin 
amb dedicació exclussiva o parcial i en els seus punts tercer i quart estableix el règim 
de les assistències i indemnitzacions per despeses efectives segons el següent 
redactat  
 
 3.- „Solo los miembros de la Corporación que no tengan dedicación 
 exclusiva ni dedicación parcial percibirán asistencias por la concurrencia 
 efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de la Corporación de  que 
formen parte, en la cuantía señalada por el pleno de la misma. „ 
 
 
 4.-Los miembros de las Corporaciones Locales percibiran 
 indemnizaciones por los gastos efectivos ocasionados en el ejercicio de  sus 
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cargos, según la normativa de aplicación general de las  Administraciones públicas y 
las que en desarrollo de las mismas  apruebe el pleno corporativo.  
 
 
Atès el que disposen els articles 50 i 170 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 les 
Corporacions Locals , en la mesura de les seves possibilitats, han de facilitar als grups 
polítics els mitjans materials  mínims i indispensables perquè puguin desenvolupar 
llurs funcions, i en el mateix sentit ho estableix l’article 27 del Reial decret 2568/1986, 
de 28 de novembre del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals.  
 
Atès que l’article 73.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local preveu 
expressament la possibilitat d’efectuar les assignacions als grups municipals i estableix 
la fòrmula de repartiment- que haurà de comptar amb un component fix, idèntic per 
a tots els grups i un altre variable, en funció del nombre de membres de cadascun 
d’ells-, i les limitacions al seu destí. 

 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents: 

 
ACORDS 

 

 
PRIMER:  Acordar que els membres de la Corporació que no ostentin dedicació, ni 
exclusiva ni parcial, rebran les quantitats que per assistència a les sessions dels 
òrgans col·legiats que s’especifiquen a continuació: 
 

-Assistència a sessions del Ple Municipal 65,00 euros per cada assistència 
efectiva a sessió, establint-se un import màxim de 390 EUROS  anuals per 
cada regidor , amb independència del  nombre de sessions que celebri el ple 
municipal 

 
-Assistència a sessions de la Junta de Govern Local dels membres que en 
formen part, així com dels regidors delegats que hi assisteixen com a convidats 
del senyor Alcalde, en 200 euros per assistència efectiva a cada sessió ,  
establint-se un màxim de 18 sessions anuals per regidor.  

 
SEGON: Acordar les següents assignacions a percebre per part dels diversos grups 
polítics municipals: 
 
Cada Grup polític disposarà d’una dotació determinada amb la finalitat de disposar 
dels recursos adients per desenvolupar les seves funcions percebran: 500,00  EUR 
/any per cada regidor que els integrin.  
 
TERCER: 
Establir que les assignacions no podran ser destinades al pagament de remuneracions 
de personal de qualsevol tipus al servei de la Corporació o a l’adquisició de béns que 
puguin constituir actius fixes de caràcter patrimonial  
 
Als efectes, els grups polítics hauran de portar una comptabilitat especial d’aquesta 
dotació, que posaran a disposició del Ple sempre que aquest ho demani  
 
QUART: 
Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes de la 
Corporació.  
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El Ple, no obstant, acordarà allò que consideri més convenient  
            “”” 

Alcalde: Es sotmet a votació 

Portaveu del Grup Municipal del Partit Socialista de Catalunya: Abstenció  

Portaveu del Grup Municipal de Convergència i Unió: A favor  

Alcalde: Queda aprovat per sis vots a favor del Grup Municipal de CiU i cinc 
abstencions del Grup Municipal del PSC. 

 

25. NOMENAMENTS REPRESENTANTS AL CONSELL ESPORTIU MUNICIPAL. 

“”” 

Havent-se constituït el passat dia 11 de juny de 2011  el nou Ajuntament sorgit de les 
Eleccions Municipals celebrades en data de 22 de maig de 2011, en compliment d’allò 
que disposa l’article 38.c)del reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic 
de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, cal fer 
el nomenament  dels representats municipals en els òrgans col·legiats de les Entitats 
supramunicipals de les quals el municipi de CALDES D’ESTRAC en forma part. 
 
Atès que per Decret de l’Alcaldia núm. 401,  de data de 16 de juny de 2011, es va  
organitzar les atribucions de l’Alcaldia, als efectes de la seva delegació, en diferents 
àmbits de gestió, entre els quals hi ha el de “EDUCACIÓ, JOVENTUT I INFANCIA, 
ESPORTS I NOVES TECNOLOGIES” la gestió ordinària de les atribucions de 
l’Alcaldia en dit àmbit  al Regidor MARC VERGES ROS.  
 
Atès que el municipi de Caldes d’Estrac forma part del CONSELL ESPORTIU 
MUNICIPAL i correspon designar un representant de l’equip de govern i un altre del 
Grup Municipal de PSC, amb els seus respectius suplents, 
 
Aquesta Alcaldia proposa l’adopció dels següents 
 
A C O R D S 
PRIMER: 
Designar com a representant de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac al CONSELL 
ESPORTIU MUNICIPAL, als Regidors següents: 
Titular:  MARC VERGES ROS 
Suplent: ROSER ALSINA RUZAFA 
 
Pel grup municipal del PSC els seus representants són: 
Titular:  RAMON RIESCO ALVAREZ 
Suplent:  MIQUEL GONZALEZ MONFORTE 
 
SEGON: 
Comunicar aquest acord als Regidors afectats i al CONSELL ESPORTIU MUNICIPAL. 
 
No obstant això el Ple, amb superior criteri acordarà allò que consideri més oportú. 
            “”” 

Alcalde: Es sotmet a votació 

Portaveu del Grup Municipal del Partit Socialista de Catalunya: A favor 

Marc Vergés: A favor  

Alcalde: Doncs, queda aprovat per unanimitat. 
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26. RETRIBUCIONS ALCALDIA 

“”” 

Una vegada celebrades les Eleccions Locals el dia 22 de maig de 2011 i havent-se 
constituït el nou Ajuntament el 11 de juny de 2011 es fa necessari procedir a 
l’establiment de la nova organització municipal. 

Atès que en conformitat amb el que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança amb l’article 166 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, els membres de les Corporacions Locals 
tenen el dret de percebre retribucions per l’exercici dels seus càrrecs, quan els 
desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o parcial, així com a percebre 
indemnitzacions, en la quantia i condicions que estableixi el Ple de la Corporació, en 
concepte d’assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans 
col·legiats dels quals formen part, així com a ser indemnitzats per les despeses 
realitzades en l’exercici del càrrec.  

Per tot això, aquesta Regidoria, en ús de les atribucions que legalment té conferides, 
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents:  

 

ACORDS  

 

Primer. – Donar continuïtat de l’Alcalde de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, Joaquim 
Arnó i Porras en l’exercici de les seves funcions en règim de dedicació exclusiva i 
seguirà donat d’alta al règim corresponent de la Seguretat Social. 

 

Segon:. - Establir a favor del senyor la  JOAQUIM ARNO I PORRAS en la seva 
condició de  membre de la Corporació que desenvolupa les seves funcions en règim 
de dedicació exclusiva en funció de les atribucions que te conferides per llei, les 
retribucions anyals de 33.600 euros (TRENTA-TRES MIL SIS-CENTS) euros, les quals 
es percebran en catorze pagues, dotze corresponents a les mensualitats de l’any i les 
dues restants corresponents a les mensualitats de juny i desembre. Les quantitats 
anteriors es regularitzaran automàticament en la mateixa quantia que l'increment de 
les retribucions que es fixi pel personal al servei de l'administració en la Llei de 
Pressupostos Generals de l'Estat, sense necessitat d'acord exprés.  

 

Tercer: La percepció d’aquestes retribucions serà incompatible amb la de qualsevol 
altra retribució amb càrrec als pressupostos de les Administracions Públiques i també 
serà incompatible amb les indemnitzacions per assistència als òrgans col·legiats de 
l’Ajuntament, i amb el desenvolupament d’altres activitats, en els termes previstos per 
la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al serveis de les 
Administracions Públiques.   
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Quart: Notificar aquest acord i als Regidors de l’ajuntament que no estiguin present a 
la sessió plenària  i fent constar a aquell que ha estat designats per a desenvolupar el 
seu càrrec en règim de dedicació exclusiva o parcial, que s’entendrà acceptat aquest 
règim per l’afectat de no manifestar res al respecte dins del termini de les 24 hores 
següents a la seva notificació.  

            “”” 

Alcalde: Se sotmet a votació 

Portaveu del Grup Municipal del Partit Socialista de Catalunya: El nostre vot serà 
contrari 

Marc Vergés: A favor  

Alcalde: Queda aprovat per sis vots a favor del Grup Municipal de CiU i cinc en contra 
del Grup Municipal del PSC. 

 

27. APROVACIÓ DE LA PLAÇA DE PERSONAL EVENTUAL DE L’ÀREA DE 
COORDINADOR SERVEIS PERSONALS. 

“”” 

Un cop celebrades les Eleccions Locals el passat dia 22 de maig, en data de 11 de 
juny de 2011 es va constituir el nou Ajuntament.  

 
Atès que una vegada analitzada la situació de l’Ajuntament, i vistes les necessitats i 
organització de cada àrea, es considera imprescindible la contractació d’una persona 
que dugui a terme les funcions de Coordinador de Serveis Personals i es considera 
adient que sigui una persona eventual 
 

Es fa doncs necessari procedir, en conformitat amb el que disposa que l’article 104.1 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en 
concordança amb els articles 304.1 de 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, 12 de 
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat per Llei 7/2007, de 12 d’abril a la 
determinació del nombre, característiques i retribucions del personal eventual, pel seu 
posterior nomenament mitjançant decret de l’Alcaldia d’aquest Ajuntament.  

Per tot això en compliment del que disposen els preceptes esmentats, es proposa al 
Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents:  

 

Acords  

Primer. – Prorrogar el nomenament, característiques i retribucions d’una plaça de 
personal eventual d’aquest Ajuntament en els termes següents: 

NÚMERO 
CARACTERÍSTIQUES 
Denominació Dedicació 

RETRIBUCIONS 
EUR 

NOM I COGNOMS 

1 
Coordinador de Serveis 
Personals 

27.000,00 € 
 

Joan Navarro Bonamusa 
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Segon. - La dedicació del personal amb dedicació ordinària implicarà el compliment de 
la jornada laboral ordinària de la resta del personal municipal, i la incompatibilitat per a 
la percepció d’hores extraordinàries, havent d’estar a disposició de la Corporació en 
qualsevol moment en què sigui requerit per això, i comportarà que el desenvolupament 
d’aquest lloc de treball sigui compatible amb una altra activitat en el sector públic o 
privat prèvia concessió de la corresponent autorització de compatibilitat.  

Tercer. - La descripció i característiques del llocs de treball destinats al personal 
eventual, serà la següent: 

DENOMINACIÓ 

Coordinador de Serveis Personals  

Dedicació ordinària 

ATRIBUCIONS: 

 Gestionar l’àmbit de serveis personals i assessorar a l’equip de govern en temes de 
serveis personals (educació, cultura, joventut, etc.) així com coordinar-se amb la 
direcció i la resta de tècnics dels diferents subàmbits per tal d’establir actuacions 
comunes. 

 Impulsar i dirigir els recursos humans, econòmics i materials de què disposa per tal 
d’assegurar la consecució dels objectius fixats per l’equip de govern. 

 Participar en l’elaboració del pressupost de l’àmbit de serveis personals i del 
destinat a la publicitat municipal, el seu seguiment i aplicació; planificar els 
programes de despesa, ordinaris i d’inversió i conformar la despesa. 

 Elaborar informes tècnics i econòmics sobre serveis personals, així com realitzar i 
supervisar l’elaboració de les memòries anuals d’activitat i d’actuació. 

 Programar els projectes/activitats de l’àmbit de serveis personals establint els 
recursos econòmics, humans i materials necessaris per dur-ho a terme d’acord amb 
el calendari establert així com avaluar els resultats. 

 Elaborar noves línies d’actuació, propostes de gestió i processos de treball per tal 
de millorar l’assoliment dels objectius fixats. 

 Representar l’àmbit de serveis personals davant de les diverses administracions 
així com assistir a les reunions, comissions de seguiments, consells municipals i 
actes necessaris. 

 Donar suport al disseny publicitari de les diferents regidories, fent el seguiment de 
l’aplicació de l’imatge corporativa i supervisant els encàrrecs fets a empreses 
externes. 

 Supervisar les notes de premsa redactades per la empresa de comunicació externa, 
així com controlar l’emissió de la notícia per part de l’emissora municipal i les 
publicades a la web municipal. 

 Fer el recull del material necessari per la redacció de la revista municipal. 

 Portar el control del material d’oficina, realitzant les comandes i repartir-lo pels 
diferents departaments. 

 Agendar els actes a realitzar i les sol·licituds d’espais, tramitant els documents 
pertinents per notificar les autoritzacions (vist i plau de la regidoria, decret 
d’alcaldia), així com informar als regidors, la policia local i la brigada municipal. 

 Fer el seguiment de les subvencions referides a serveis personals, així com fer els 
tràmits corresponents a les otorgades per l’ajuntament a les diferents entitats i 
associacions del municipi. 

 Totes aquelles tasques relacionades amb el seu àmbit que l’Alcaldia tingui a bé 
d’encomanar-li.  
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Quart. - Les retribucions anuals brutes d’aquest personal s’abonaran en catorze 
pagues, prorratejades en dotze pagues de periodicitat mensual i dues corresponents a 
les pagues extraordinàries de juny i desembre, i es revisaran anualment en la mateixa 
proporció que es revisin les retribucions del personal al servei de la Corporació.  

Cinquè. - Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, en compliment del que estableixen els articles 
104.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i 304 del 
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.  

            “”” 

Alcalde: Es sotmet a votació 

Portaveu del Grup Municipal del Partit Socialista de Catalunya: Bé, el nostre vot 
serà contrari perquè nosaltres pensem que abans d’aprovar aquests càrrecs de 
personal eventual s’hauria de fer una liquidació del 2009 i el 2010 del pressupost i 
veure realment com està l’estat econòmic de l’Ajuntament i si realment, doncs, aquest 
estat econòmic permet que hi pugui haver-hi aquesta contractació d’aquests càrrecs 
eventuals, per tant el nostre vot serà contrari. 

Marc Vergés: Nosaltres votarem a favor, evidentment ens hem mirat els números i 
ens quadren, a més a més, tant aquesta aprovació de la plaça de personal eventual 
com la següent i l’altra, totes conjuntes, totes les retribucions signifiquen un cinc per 
cent menys que el que hi va haver en el mandat anterior 2007 – 2011. 

Som conscients que estem en moments de crisi, som conscients que s’han de reduir 
despeses però també som conscients que hi ha necessitats i per tant aquesta és la 
nostra opció per tal de fer front a aquestes necessitats, repetim, reduïm despesa. Per 
tant el nostre vot serà a favor. 

Portaveu del Grup Municipal del Partit Socialista de Catalunya: Bé, nosaltres el 
que agafem la paraula del portaveu i demanem, doncs, que si realment quadren els 
números que es faci la liquidació del 2009 i del 2010 que ens permetrà saber realment 
amb el que compte aquest Ajuntament. 

A nosaltres els números no ens quadren com a vostès, els hi hem de dir que en a 
l’últim estat d’execució del pressupost del 2010 consta que hi ha un milió d’euros que 
no es van pagar a proveïdors, això en l’estat d’execució del 2010. 

Per tant nosaltres dubtem, doncs, que realment aquests números quadrin i per tant si 
vostès tenen la certesa, de que aquests números quadren, els hi demanem que una 
vegada per totes, doncs, puguin tancar i liquidar el pressupost del 2009 i 2010 i per 
tant si que sabrem realment amb el que compte aquest Ajuntament, que a hores d’ara 
no se sap perquè no hi ha les liquidacions fetes del 2009 ni del 2010. 

Portaveu del grup municipal de Convergència i Unió: Val, doncs, tindrem en 
compte, també agafem la paraula. 

Portaveu del Grup Municipal del Partit Socialista de Catalunya: Doncs, esperem 
que sigui d’immediat i que es faci, doncs, aquesta liquidació del 2009 i el 2010 el més 
aviat possible, per saber, doncs, això, realment amb el que comptem. 

Alcalde: Queda aprovat per sis vots a favor del Grup Municipal de CiU i cinc en contra 
del Grup Municipal del PSC. 
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28. APROVACIÓ DE LA PLAÇA DE PERSONAL EVENTUAL DE L’ÀREA DE 
SERVEIS SOCIALS. 

“”” 

Un cop celebrades les Eleccions Locals el passat dia 22 de maig, en data de 11 de 
juny de 2011 es va constituir el nou Ajuntament.  

 
Atès que una vegada analitzada la situació de l’Ajuntament, i vistes les necessitats i 
organització de cada àrea, es considera imprescindible la contractació d’una persona 
que dugui a terme les funcions de Coordinació de Serveis Socials i Atenció a les 
Persones. 
 

Es fa doncs necessari procedir, en conformitat amb el que disposa que l’article 104.1 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en 
concordança amb els articles 304.1 de 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, 12 de 
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat per Llei 7/2007, de 12 d’abril a la 
determinació del nombre, característiques i retribucions del personal eventual, pel seu 
posterior nomenament mitjançant decret de l’Alcaldia d’aquest Ajuntament.  

Per tot això en compliment del que disposen els preceptes esmentats, es proposa al 
Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents:  

 

Acords  

Primer. - Determinar el nombre, característiques i retribucions d’una plaça de personal 
eventual d’aquest Ajuntament en els termes següents: 

 

NUMERO 
CARACTERÍSTIQUES 
Denominació Dedicació 

RETRIBUCIO 

1 
Coordinació Àrea de 
Serveis Socials i 
Atenció a les Persones 

Contractació 
mitja jornada 
que equival a 
14.000€ bruts 

 

Segon. - La dedicació del personal amb dedicació de mitja jornada implicarà el 
compliment de la jornada laboral. 

 

Tercer. - La descripció i característiques del llocs de treball destinats al personal 
eventual, serà la següent: 
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DENOMINACIÓ 

Coordinador de l’Àrea de Serveis Socials i Atenció a les Persones.  

Dedicació mitja jornada 

ATRIBUCIONS: 

Coordinadora de Serveis Socials i Atenció a les Persones. 

  Quart. - Les retribucions anuals brutes d’aquest personal s’abonaran en catorze 
pagues, prorratejades en dotze pagues de periodicitat mensual i dues corresponents a 
les pagues extraordinàries de juny i desembre, i es revisaran anualment en la mateixa 
proporció que es revisin les retribucions del personal al servei de la Corporació.  

Cinquè: Incorporar l’esmentat plaça i  lloc de treball a la plantilla de personal  ni a la 
relació de llocs de treball de la Corporació dins del capítol de personal eventual de 
confiança. 

Sisè. - Condicionar l’eficàcia del present acord a les modificacions pressupostàries que 
s’hagin de realitzar per dotar a les partides adients de la consignació suficient per 
poder donar compliment el que s’ha establert.  

Setè. - Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya, en compliment del que estableixen els articles 104.3 de 
la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i 304 del Text 
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.  

            “”” 

Alcalde: Bé, la necessitat és que fins ara es portava aquesta àrea i o es contracte a 
una persona o se’n contracte una altra. 

Serveis Socials ha crescut en més d’un 60 % en els darrers quatre anys, donant 
assistència a pràcticament a tota la població que ho ha necessitat. 

Evidentment és una àrea que com més quantitat d’assistència es dona més quantitat 
es detecta i és una àrea que com vam dir en el seu moment, l’atenció a les persones 
és una prioritat i aquí és on estem abocant els màxims de recursos, però evidentment 
les accions i les activitats que es realitzen no es realitzen per si soles sinó que cal 
personal preparat i adequat per tirar-les endavant. 

Es sotmet a votació. 

Portaveu del Grup Municipal del Partit Socialista de Catalunya: Bé, el nostre vot 
serà contrari, una mica argumentant el mateix que hem dit en el punt anterior de tot 
aquest personal eventual, creiem que primer hauríem de saber en que realment 
compte l’Ajuntament per després doncs fer aquestes contractacions. 

Alcalde: Molt bé 

Portaveu del grup municipal de Convergència i Unió: I pels mateixos arguments 
que abans, doncs, votem a favor. 

Alcalde: Queda aprovat per sis vots a favor del Grup Municipal de CiU i cinc en contra 
del Grup Municipal del PSC. 
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29. APROVACIÓ DE LA PLAÇA DE PERSONAL EVENTUAL DE L’ÀREA DE 
PROMOCIÓ ECONÒMICA. 

“”” 

Un cop celebrades les Eleccions Locals el passat dia 22 de maig, en data de 11 de 
juny de 2011 es va constituir el nou Ajuntament.  

 
Atès que una vegada analitzada la situació de l’Ajuntament, i vistes les necessitats i 
organització de cada àrea, es considera imprescindible la incorporació d’una persona 
que dugui a terme les funcions de Coordinació de Promoció Econòmica. 
 

Es fa doncs necessari procedir, en conformitat amb el que disposa que l’article 104.1 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en 
concordança amb els articles 304.1 de 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, 12 de 
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat per Llei 7/2007, de 12 d’abril a la 
determinació del nombre, característiques i retribucions del personal eventual, pel seu 
posterior nomenament mitjançant decret de l’Alcaldia d’aquest Ajuntament.  

Per tot això en compliment del que disposen els preceptes esmentats, es proposa al 
Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents:  

 

Acords  

Primer. - Determinar el nombre, característiques i retribucions d’una plaça de personal 
eventual d’aquest Ajuntament en els termes següents: 

 

NUMERO 
CARACTERÍSTIQUES 
Denominació Dedicació 

RETRIBUCIO 

1 
Coordinació Àrea de 
Promoció Econòmica 

Compensació 
per assistència 

a reunions de 
govern fins un 

màxim de 
4.800€/any 

 

Segon. - La dedicació del senyor Miquel Angel Rodríguez Jarillo serà de compensació 
per assistència a reunions. 

Tercer. - La descripció i característiques del llocs de treball destinats al personal 
eventual, serà la següent: 
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DENOMINACIÓ 

Coordinador de l’Àrea de Promoció Econòmica.  

 

ATRIBUCIONS: 

Coordinador de l’Àrea de Promoció Econòmica. 

Quart: Incorporar a la plantilla de personal  i dins del capítol de personal eventual de 
confiança. 

Cinquè. - Condicionar l’eficàcia del present acord a les modificacions pressupostàries 
que s’hagin de realitzar per dotar a les partides adients de la consignació suficient per 
poder donar compliment el que s’ha establert.  

Sisè. - Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya, en compliment del que estableixen els articles 104.3 de 
la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i 304 del Text 
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.  

           “”” 

 

Alcalde: Es sotmet a votació. 

Portaveu del Grup Municipal del Partit Socialista de Catalunya: Doncs, el nostre 
vot també serà contrari argumentant el mateix que pensem, doncs, que primer 
hauríem de saber amb el que comptem abans de contractar nou personal. 

Portaveu del grup municipal de Convergència i Unió: Votem a favor, també, 
argumentant el mateix 

Alcalde: Queda aprovat per sis vots a favor del Grup Municipal de CiU i cinc en contra 
del Grup Municipal del PSC. 

I no havent-hi més punts en l’ordre del dia, es dóna per tancada la sessió i se’ls 
convida en el proper Ple que serà el dia 25 de juliol, el proper dilluns 25 de juliol com a 
Ple ordinari. 

Moltes gràcies per la seva assistència i bona nit. 

 


