
 
 
 
                               Ajuntament de                   Caldes d’Estrac 
 
 
 
 
ACTA DE SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT, 13 DE JUNY DE 2015 
 
Identificació de la sessió 
Núm.: 5/2015 
Caràcter: Extraordinari 
Data: 13 de juny de 2015 
Horari: de 12:00 a 12:55 
Lloc: Sala Cultural de la Casa Consistorial de Caldes d’Estrac 
 
 
Assistents: 
 
Sr. Joaquim Arnó Porras (CIU) 
Sra. Elisabeth Segura Gubern (CIU) 
Sr. Angel Rusinyol Esteban (CIU) 
Sr. Marcos Blázquez Garcia (CIU) 
Sra. Monica Serra Nieto (CIU) 
*Sra. Rosa Pou i Baró (ERC) 
*Sr. Òscar Baró i Clariana (ERC) 
*Sra. Laura Aloy i López (ERC) 
*Sr. David Salva i Comas (ERC) 
*Sr. Joan Baró Viaplana (PSC) 
*Sr. Miquel González Montforte (PSC). 
 
Secretari: 
 
Sr. Luis Fernando Martínez- Zurita Lacalle 
 
 
Senyor Luis Fernando Martínez- Zurita Lacalle (Secretari Accidental de 
l’Ajuntament de l’Ajuntament): Regidores, regidors, senyores, senyors, bon dia i 
benvinguts a l’acta de constitució de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac sorgit dels últims 
comicis celebrats el dia 24 de maig del 2015. 
 
En compliment del disposat en els articles 195 i 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de 
juny, del Règim Electoral General i l’article 37 del Reial decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic 
de les Entitats Locals, i a aquest efecte de procedir a celebrar la constitució del nou 
Ajuntament de Caldes d’Estrac, a la vista dels resultats de les Eleccions Municipals 
celebrades el dia 22 de maig de 2011, es reuneixen els Srs./Sres. Regidors Electes i es 
declara oberta la sessió. 
 
FORMACIÓ DE LA MESA D’EDAT 
 
Una vegada declarada oberta la sessió, aquest Secretari Accidental de l’Ajuntament dona 
lectura de l’article 195 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral 
General i atenent al disposat en ells es procedeix a constituir la Mesa d’edat. 
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Article 195 
1. Les Corporacions Municipals es constitueixen en sessió pública el vigèsim dia 

posterior a la celebració de les eleccions, llevat que s’hagués presentat recurs 
contenciós – electoral contra la proclamació dels Regidors Electes, en tal supòsit 
es constitueixen el quadragèsim dia posterior a les eleccions. 

2. A tal efecte, es constitueix una Mesa d’Edat integrada pels escollits de major i 
menor edat, presents en el acte, actuant com a Secretari el que ho sigui de la 
Corporació. 

3. La Mesa comprova les credencials presentades, o acreditacions de la personalitat 
dels electes amb base a les certificacions que l’Ajuntament hagués remès a la 
Junta Electoral de Zona. 

4. Realitzada l’operació anterior, la Mesa declararà constituïda la Corporació si 
concorren la majoria absoluta dels Regidors electes. En cas contrari, es celebrarà 
sessió dos dies després, quedant constituïda la Corporació qualsevol que fos el 
nombre de Regidors presents. 

 
Pel  Sr. Secretari Accidental de l’Ajuntament de la Corporació, Es crida a cada Regidor 
electe, a l’efecte d’acreditar la seva personalitat: 

 
*Sr. Joauim Arnó Porras. 
*Sra. Elisabeth Segura Gubern. 
*Sr. Angel Rusiñol Esteban. 
*Sr. Marcos Blazquez Garcia. 
*Sra. Mònica Serra Nieto. 
*Sra. Rosa Pou i Baró. 
*Sr. Òscar Baró i Clariana. 
*Sra. Laura Aloy i López. 
*Sr. David Salva i Comas. 
*Sr. Joan Baró Viaplana. 
*Sr. Miquel González Montforte. 

 

La Mesa d’edat queda integrada pel Sr. Marcos Blazquez García, el Regidor electe de 
major edat i la Sra. Laura Aloy i López com a Regidora electa de menor edat. 
 
Pel Sr. Secretari Accidental de l’Ajuntament es pregunta al Regidor i Regidora electes 
que exposin si els afecta alguna causa d’incompatibilitat sobrevinguda amb posterioritat a 
la seva declaració: manifestant que no. 
 
Senyor Marcos Blázquez: Laura Aloy i López "jura o promet per la seva consciència i 
honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l’excel·lentissim 
Ajuntament de Caldes d’Estrac en lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com 
a norma fonamental de l’Estat”. 
 
Senyora Laura Aloy i López: Si, prometo per imperatiu legal i manifesta la seva voluntat 
d’afegir una declaració política per tal que consti a l’acta: 
 
“Per expressió democràtica de a voluntat ciutadana, anunció que resto a disposició del 
nou parlament, del president i del govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de 
les eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre poble 
i proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, l’Estat Català, lliurè i sobirà”. 
 
 
Senyora Laura Aloy i López: Senyor Marcos Blázquez Garcia “jura o promet per la seva 
consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de 
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l’excel·lentissim Ajuntament de Caldes d’Estrac en lleialtat al rei i guardar i fer guardar la 
Constitució com a norma fonamental de l’Estat”. 
 
Senyor Marcos Blázquez: Si, ho juro 
 
COMPROVACIONS PRÈVIES A LA CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT 
 
Constituïda la Meda d’edat i havent-se pres les mesures precises segons disposa l’article 
36.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, s’adona que tant la 
Secretaria com la Intervenció han posat a la disposició dels Srs. Regidors Electes la 
documentació referent als justificants de les existències en metàl·lic i valors propis de la 
Corporació dipositats en la Caixa Municipal i Entitats Bancàries, i igualment la 
documentació relativa a l’inventari de Bens de la Corporació. 
 
A continuació, es comprova que tots els Regidors electes han formulat les declaracions 
referides en l’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local. 
 
Té la paraula el senyor Marcos Blázquez Garcia: 
 
Senyor Marcos Blázquez: 
 
Srs./Sres. Regidors Electes, els hi ha sobrevingut alguna causa d’incompatibilitat que els 
hi faci impossible la presa de possessió dels seus càrrecs. Manifestant que no. 
 
Senyor Luis Fernando Martínez- Zurita Lacalle (Secretari Accidental de 
l’Ajuntament de l’Ajuntament): 
 
No constant cap impediment perquè els regidors prenguin possessió dels seus càrrecs i 
considerant que es compleix l’exigència de l’article 195.4 de la Llei Orgànica 5/1985, de 
19 de juny, del Règim Electoral General i 37.4 Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic 
de les Entitats Locals, i que concorren a aquesta Sessió la majoria absoluta de 
Regidors i Regidores Electes, es procedeix al compliment del requisit legal previst en 
l’article 108.8 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General de 
prestar jurament o promesa. 
 
ACTE DE JURAMENT O PROMESA 
 
Es procedeix a nomenar a tots els Srs./Sres. Regidors Electes, a efectes de presa de 
jurament o promesa. 
 
Senyor Luis Fernando Martínez- Zurita Lacalle (Secretari Accidental de 
l’Ajuntament de l’Ajuntament): Senyor Joaquim Arnó Porras 
 
Senyor Marcos Blázquez: Senyor Joaquim Arnó i Porras “Jura o promet per la seva 
consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de Regidor de 
l’Excel·lentíssim Ajuntament de Caldes d’Estrac, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer 
guardar la Constitució com norma fonamental de l’Estat?” 
 
Senyor Joaquim Arnó Porras: Si, juro per imperatiu legal. 
 
Senyor Luis Fernando Martínez- Zurita Lacalle (Secretari Accidental de 
l’Ajuntament de l’Ajuntament): Senyora Elisabeth Segura Govern 
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Senyor Marcos Blázquez: Senyora Elisabeth Segura Govern “Jura o promet per la seva 
consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de Regidor de 
l’Excel·lentíssim Ajuntament de Caldes d’Estrac, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer 
guardar la Constitució com norma fonamental de l’Estat?” 
 
Senyora Elisabeth Segura Govern: Si, prometo per imperatiu legal. 
 
Luis Fernando Martínez- Zurita Lacalle (Secretari Accidental de l’Ajuntament de 
l’Ajuntament): Senyor Angel Rusiñol Esteban 
 
Senyor Marcos Blázquez: Senyor Angel Rusiñol Esteban “Jura o promet per la seva 
consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de Regidor de 
l’Excel·lentíssim Ajuntament de Caldes d’Estrac, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer 
guardar la Constitució com norma fonamental de l’Estat?” 
 
Senyor Angel Rusiñol Esteban: Si, prometo per imperatiu legal. 
 
 
Luis Fernando Martínez- Zurita Lacalle (Secretari Accidental de l’Ajuntament de 
l’Ajuntament): Senyora Mònica Sierra Nieto 
 
Senyor Marcos Blázquez: Senyora Mònica Sierra Nieto “Jura o promet per la seva 
consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de Regidor de 
l’Excel·lentíssim Ajuntament de Caldes d’Estrac, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer 
guardar la Constitució com norma fonamental de l’Estat?” 
 
Senyora Mònica Sierra Nieto: Si, ho prometo per imperatiu legal 
 
Senyor Luis Fernando Martínez- Zurita Lacalle (Secretari Accidental de 
l’Ajuntament de l’Ajuntament): Senyora Rosa Pou i Baró 
 
Senyor Marcos Blázquez: Senyora Rosa Pou i Baró “Jura o promet per la seva 
consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de Regidor de 
l’Excel·lentíssim Ajuntament de Caldes d’Estrac, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer 
guardar la Constitució com norma fonamental de l’Estat?” 
 
Senyora Rosa Pou i Baró: Si, ho prometo per imperatiu legal i manifesta la seva voluntat 
d’afegir una declaració política per tal que consti a l’acta: 
 
“Per expressió democràtica de a voluntat ciutadana, anunció que resto a disposició del 
nou parlament, del president i del govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de 
les eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre poble 
i proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, l’Estat Català, lliurè i sobirà”. 
 
Senyor Luis Fernando Martínez- Zurita Lacalle (Secretari Accidental de 
l’Ajuntament de l’Ajuntament): Senyor Òscar Baró i Clariana 
 
Senyor Marcos Blázquez: Senyor Òscar Baró i Clariana “Jura o promet per la seva 
consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de Regidor de 
l’Excel·lentíssim Ajuntament de Caldes d’Estrac, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer 
guardar la Constitució com norma fonamental de l’Estat?” 
 
Senyor Òscar Baró i Clariana Si, ho prometo per imperatiu legal i manifesta la seva 
voluntat d’afegir una declaració política per tal que consti a l’acta: 
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“Per expressió democràtica de a voluntat ciutadana, anunció que resto a disposició del 
nou parlament, del president i del govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de 
les eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre poble 
i proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, l’Estat Català, lliurè i sobirà”. 
 
Senyor Luis Fernando Martínez- Zurita Lacalle (Secretari Accidental de 
l’Ajuntament): Senyor David Salvà i Comas  
Senyor Marcos Blázquez: Senyor David Salvà i Comas “Jura o promet per la seva 
consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de Regidor de 
l’Excel·lentíssim Ajuntament de Caldes d’Estrac, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer 
guardar la Constitució com norma fonamental de l’Estat?” 
 
Senyor David Salvà i Comàs Si, ho prometo per imperatiu legal i manifesta la seva 
voluntat d’afegir una declaració política per tal que consti a l’acta: 
 
“Per expressió democràtica de a voluntat ciutadana, anunció que resto a disposició del 
nou parlament, del president i del govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de 
les eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre poble 
i proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, l’Estat Català, lliurè i sobirà”. 
 
Senyor Luis Fernando Martínez- Zurita Lacalle (Secretari Accidental de 
l’Ajuntament): Senyor Joan Baró Viaplana 
 
Senyor Marcos Blázquez: Senyora Joan Baró Viaplana “Jura o promet per la seva 
consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de Regidor de 
l’Excel·lentíssim Ajuntament de Caldes d’Estrac, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer 
guardar la Constitució com norma fonamental de l’Estat?” 
 
Senyor Joan Baró Viaplana: Si, prometo. 
 
Senyor Luis Fernando Martínez- Zurita Lacalle (Secretari Accidental de 
l’Ajuntament):  Senyor Miquel González Montforte 
 
Senyor Marcos Blázquez: Senyor Miquel González Monforte “Jura o promet per la seva 
consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de Regidor de 
l’Excel·lentíssim Ajuntament de Caldes d’Estrac, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer 
guardar la Constitució com norma fonamental de l’Estat?” 
 
Senyor Miquel González Montforte: Si, ho prometo 
 
Senyor Marcos Blazquez Garcia manifesta que havent-se donat compliment al disposat 
en l’article 195 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, 
declaro constituït l’Ajuntament de Caldes d’Estrac després de les eleccions municipals 
celebrades el dia 24 de maig de 2015. 
 
ELECCIÓ DE L’ALCALDE 
 
Luis Fernando Martínez- Zurita Lacalle (Secretari Accidental de l’Ajuntament): 
 
Un cop constituït l’Ajuntament i de conformitat a l’establer en l’article 196 de la Llei 
Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General es procedeix a l’elecció de 
l’Alcalde-President de la Corporació. 

 
Article 196 
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A la mateixa Sessió de Constitució de la Corporació es procedeix a l’elecció de l’Alcalde, 
d’acord amb el següent procediment: 

 
a) Poden ser candidats tots els Regidors que encapçalin les seves corresponents 

llites. 
b) Si algun d’ells obté la majoria absoluta dels vots dels Regidors,  és proclamat 

electe. 
c) Si cap d’ells obté la majoria és proclamat Alcalde el Regidor que encapçali la llista 

que hagi obtingut major nombre de vots populars en el corresponent municipi. En 
cas d’empat es resoldrà per sorteig. 
En els municipis compresos entre 100 i 250 habitants poden ser candidats a 
Alcalde tots els Regidors; si algun dels candidats obté la majoria absoluta dels 
vots dels Regidors és proclamat electe; si cap obtingués la majoria, serà 
proclamat Alcalde el Regidor que hagués obtingut més vots populars a les 
eleccions de Regidors. 
 

Té la paraula el senyor regidor Marcos Blázquez 

Senyor Marcos Blázquez: 
 
Senyor Joaquim Arnó i Porras, presenta la seva candidatura a l’Alcaldia del municipi de 
Caldes d’Estrac? 
 
Senyor Joaquim Arnó Porras: Si, la presento 
 
Senyora Rosa Pou i Baró, presenta la seva candidatura a l’Alcaldia del municipi de 
Caldes d’Estrac? 
 
Senyora Rosa Pou i Baró: Si, la presento 
 
Senyor Marcos Blázquez: 
 
Senyor Joan Baró i Viaplana, presenta la seva candidatura a l’Alcaldia del municipi de 
Caldes d’Estrac? 
 
Senyor Joan Baró i Viaplana: Si, la presento 
 
 
Senyor Luis Fernando Martínez- Zurita Lacalle (Secretari Accidental de 
l’Ajuntament): 
 
Es procedeix a continuació a la votació secreta pels Srs./Sres. Regidors/res que van sent 
cridats pel president de la Mesa d’edat dipositant el seu vot en un urna preparada a 
aquest efecte, sent els integrants de la Mesa d’edat els últims a dipositar els seus vots. 
 
Senyor Marcos Blázquez: 
 
Sr. Joauim Arnó Porras. 
Sra. Elisabeth Segura Gubern. 
Sr. Angel Rusiñol Esteban. 
Sra. Mònica Serra Nieto. 
Sra. Rosa Pou i Baró. 
Sr. Òscar Baró i Clariana. 
Sr. David Salva i Comas. 
Sr. Joan Baró Viaplana. 
Sr. Miquel González Montforte. 
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Sra. Laura Aloy i López. 
Marcos Blázquez García 

 
Senyor Luis Fernando Martínez- Zurita Lacalle (Secretari Accidental de 
l’Ajuntament): 
 
Acabada la votació, es procedeix a l’escrutini dels vots emesos que són llegits en veu alta 
pel president de la Mesa d’edat, amb el següent resultat: 
 
VOTS EMÈSOS: 11 
VOTS VÀLIDS: 11 
VOTS EN BLANC: 1 
 
Distribuint-se les paperetes de la següent manera. 
 
-Sr. Joaquim Arnó i Porras candidat del partit CIU nº de vots 5 
-Sra. Rosa Pou i Baró candidat del partit ERC nº vots: 3 
-Sr. Joan Baró i Viaplana candidata de PSC-PM nº de vots 2 
 
Senyor Marcos Blázquez: 
 
En conseqüència i a la vista del resultat de la votació, al ser el nombre de Regidors de 11 
i no havent obtingut cap dels candidats la majoria absoluta, proclamo Alcalde-President 
de la Corporació al Sr. Joaquim Arnó Porras del partit CIU de conformitat a l’establer en 
l’Article 196 c) de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General: si 
cap d’ells obté la majoria és proclamat Alcalde el Regidor que encapçali la llista que hagi 
obtingut major nombre de vots populars en el corresponent municipi. En cas d’empat es 
resoldrà per sorteig. 
 
Senyor Luis Fernando Martínez- Zurita Lacalle (Secretari Accidental de 
l’Ajuntament): 
 
PRESA DE POSSESSIÓ 
 
A continuació, de conformitat amb l’article 18 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 
d’abril , pel qual s’aprova el Text Refós de Disposicions Legals Vigents en Matèria de 
Règim Local, i article 40.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals, procedim a donar lectura a la fórmula d’acatament a la Constitució: 
 
Senyor Marcos Blázquez: 
 
Senyor Joaquim Arnó i Porras “Jura o promet per la seva consciència i honor, complir 
fidelment les obligacions del càrrec d’Alcalde-President de l’Excel·lentíssim Ajuntament 
de Caldes d’Estrac, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com norma 
fonamental de l’Estat?” 
 
Senyor Joaquim Arnó Porras: Si, juro per imperatiu legal i manifesta la seva voluntat 
d’afegir una declaració política per tal que consti a l’acta: 
 
“Per expressió democràtica de a voluntat ciutadana, anunció que resto a disposició del 
nou parlament, del president i del govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de 
les eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre poble 
i proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, l’Estat Català, lliurè i sobirà”. 
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Senyor Marcos Blázquez: 
 
Queda dissolta la mesa de edat. 
 
Un cop jurat el càrrec es fa entrega al Sr. Alcalde del Bastó de comandament, passant El 
Sr. Joaquim Arnó Porras a ocupar la presidència de la Sala i dissolent-se la Mesa d’edat. 
 
Senyor Joaquim Arnó Porras (alcalde): Bé, ara donarem pas a les paraules dels 
portaveus dels grups municipals representats en aquest consistori. 
Té la paraula la portaveu del Grup Municipal del Partit Socialista de Catalunya. 
 
 
Senyor Joan Baró Viaplana Portaveu del Grup del PSC: 
 
“Companys i companyes,  amics, amigues, veïns i veïnes de Caldes: 
 
Primer de tot, per la gent de Caldes que ens ha dipositat la seva confiança: moltes 
gràcies !!, i per suposat als meus companys, un grup de persones compromesos amb el 
seu poble i dels que em sento molt orgullós 
 
Donar també la meva enhorabona als diferents grups polítics per els resultats obtinguts 
en aquestes eleccions municipals. El poble de Caldes ha escollit lliurament el que ha 
cregut millor, donant un missatge i fent possible l’entrada en el consistori dels companys 
d’ Esquerra. Aquesta és l’essència de la democràcia. Ens ofereix la possibilitat de viure 
en llibertat respectant les idees diferents. Obrint el diàleg a tots i treballant conjuntament 
totes les opinions i ideologies. 
 
També vull dir que evidentment nosaltres, com Partit Socialista hem patit una davallada 
important producte de la situació política actual de casa nostra per raó del sobiranisme, 
però que respectem. Malgrat aquest resultat, ens hem aixeca’t, i sí, puc assegurar que no 
ens veureu en un racó apartats tot i que potser algú ho hagi pensat. Ja tornem ha estar 
drets, arremangats per a treballar i per seguir defensant allò que creiem és millor per 
Caldes. 
 
Ara toca felicitar, a cada regidor o regidora que conformarem l'actual Corporació 
Municipal que avui comença un nou viatge, en el qual tots plegats tenim l'enorme 
responsabilitat de moure’ns en un escenari de diàleg i respecte. S’han d’unir esforços, i 
que la participació i col·laboració s'ha de convertir en els elements bàsics que serveixen 
com a garants de la consecució d’objectius.  
 
Valoro la consulta i el diàleg com a pilars fonamentals per unir voluntats en la tasca de 
construir una vida millor al nostre poble. Els diferents punts de vista ha de ser l’escenari 
oportú de consens i diàleg, garantint als nostres ciutadans els seus drets.  Us dic que 
tindrem la predisposició per assolir els acords necessaris per tal que els temes 
estratègics es resolguin amb màxim consens per el bé del poble. 
 
Avui aquí hem triat el nostre Alcalde i sols això ja mereix un gran respecte, tot i que 
tinguem discrepàncies amb aquesta elecció que hem explicat durant la campanya. Ara 
crec que haig d’explicar a tots els nostres votants que el compromís que varem adquirí 
amb ells, de oferir el nostre vot a Esquerra si fos necessari per a un govern d'esquerres, 
no ha pogut ser. No hi ha hagut l’acceptació de la nostra oferta. Respectem la seva 
decisió, encara que no la compartim. 
 
Per tant, avui votem el nostre propi candida. I això s’ha d’entendre com una auto 
reafirmació, com un gest al convenciment de que el projecte que oferim al nostre poble és 
una alternativa vàlida per al futur. Fins i tot encara que ens trobem en minoria, cada 
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decisió política ha de ser meditada, cada pas ha de tenir una raó, i creiem que avui ens 
hem d'oferir, com ho vam fer a les eleccions, com una alternativa. 
 
Treballarem des de l'oposició, però des d'una oposició constructiva assegurant que des 
del nostre Ajuntament s’està treballant per als interessos de tots els caldencs i 
caldenques. 
 
És la defensa de uns principis i d’un projecte. Al llarg de tota la legislatura, volem deixar 
clar que el nostre exercici de oposició es farà en tot moment des de la lleialtat a les 
pràctiques democràtiques i la institució que avui estem constituint. 
 
En política cal canviar moltes coses i no estem aquí per veure-les passar, estem per 
proposar i dur a la pràctica, en la mesura possible, la veu dels nostres votants i els 
nostres projectes de programa electoral. 
 
A més, perquè així  ens ho han demanat, en cada moment del nostre viatge polític, volem 
que es defensin les nostres idees i propostes  en les quals serem inamovibles: sanitat, 
l’emissora de ràdio, suport a tot l’esport, cultura i cohesió social, consell de participació, 
comerç, treball, promoció econòmica, turisme, termalisme, cultura, gastronomia, 
educació, escola nova, àrea de medi ambient i nou casal d’avis 
 
De la mateixa manera no permetrem, que les qüestions que puguin ser discutides, no 
s’incentivi el debat.  Aquest Ajuntament governarà sense majories absolutes i comptarà 
amb la presència de 3 grups municipals. Per tant, el Ple ha d’esser l’escenari  on és 
sotmetin la majoria de les qüestions com objecte de debat. Per això, el PSC posarà en 
marxa, una vegada més, la proposta de que el Ple és reuneixi de manera ordinària un 
cop al mes. 
 
Des de el que serà el nostre nou grup municipal, volem plantejar, molt breument, alguns 
del punts en el qual es sustenta  la nostra activitat a l'oposició, juntament amb la defensa 
de les nostres propostes establertes, òbviament. Estarem atents. 
 
Ens comprometem aquí avui, per treballar dur, i per portar a terme una oposició 
responsable, fiscalitzadora, que no posi obstacles a l'acció de govern si no es necessari, 
sense renunciar però a la proposta alternativa. Sempre amb l'objectiu de millorar la vida 
quotidiana de la majoria social de Caldes. 
  
Marcarem en 8 punts del nostre compromís com oposició 
 
Els valors per sobre de tot,  entenem fer política local com a servei públic estan al  vostre 
servei com un ciutadà més. 
  
Mà oberta, diàleg i recerca de consens polític i social., fermesa davant dels violents i amb 
tots aquell qui vulgui trencar la  convivència.     
  
El treball per a la dignitat, com una prioritat. 
 
Igualtat d’oportunitats i equitat. L’Ajuntament és un àmbit polític per impulsar la justícia 
social. 
 
Els veïns i veïnes tenen  com a dret tenir un govern,que sigui eficient, rigorós, transparent 
i innovador 
  
Exercir els càrrecs sense privilegis. Amb austeritat, dedicació i transparència. 
 
Els veïns i veïnes tenen dret a estar  ven informats 
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Sempre des de la pràctica de polítiques d'esquerres, des de l’ètica i  des de la 
coherència. Des del PSC, com ja hem mostrat en la anterior legislatura continuarem en la 
línia de la no confrontació personal amb els membres de les altres forces polítiques.  
 
Igualment, i com no pot ser d’altra manera, no deixarem de proposar idees, projectes i 
treballar dia a dia, amb els nostres companys i veïns, per millorar i desenvolupar un 
Caldes amb futur, sense oblidar-nos de fer una l’oposició contundent quan es vulnerin els 
drets dels veïns i veïnes. 
 
Vull manifestar, que independentment de que les ideologies de les nostres formacions 
polítiques puguin no ser per res coincidents, s’ha de tenir en compte que tant uns com els 
altres volem el millor per el nostre poble. Per això hem de lluitar cadascun de nosaltres, 
des de les nostres conviccions polítiques, per anteposar els interessos generals dels 
nostres veïns. També per a mostrar la nostra disposició a treballar conjuntament des del 
diàleg, el respecte i la responsabilitat. 
  
Deia Victor Hugo que "el futur té molts noms. Per als febles, és l’inabastable. Pels 
temorosos, és allò desconegut. Per al valent, és l'oportunitat". 
  
Per tots nosaltres avui, 13 de juny de 2015, el futur no és una cosa inabastable ni alguna 
cosa desconeguda, és una bona oportunitat per continuar creixent en llibertat i 
prosperitat. Per això, proposo que tinguem en compte tot el que ens uneix i que deixem 
enrere el que ens separa. 
 
Moltes gràcies a tothom per escoltar-me.” 
 
Senyor Joaquim Arnó Porras (Alcalde): tela paraula la portaveu del Grup Municipal de 
Esquerra Republicana de Catalunya: 
 
Senyora Rosa Pou i Baró - Portaveu del Grup d’Esquerra Republicana de 
Catalunya: 
 
Inicia la seva intervenció tot explicant el sentit del vot del seu grup per tal d´’afavorir a la 
llista més votada en les darreres eleccions municipals. 
 
“Quan fa dos anys ens organitzàvem com a Secció Local d’ERC a Caldes, a banda de 
treballar pel model de poble que ens agradaria aconseguir, ens marcàvem dues fites per 
nosaltres essencials i que us vam voler explicar  el dia que va tenir lloc la nostra 
presentació al novembre del 2013: acabar amb el bipartidisme i, a poder ser, amb les 
majories absolutes al nostre poble. 
 
El passat 24 de maig, algunes dones i homes d’aquest poble vau aconseguir que 
superéssim amb escreix les nostres expectatives. No només ens vau donar representació 
al Consistori, si no que vau fer que aquesta fos veritablement ferma i contundent. 
 
Ens situàveu en una tessitura fantàstica, a un regidor de la llista guanyadora i amb totes 
les condicions per a convertir-nos en una oposició que podria ser alhora forta i 
constructiva. 
 
Però la política va molt més enllà dels primers resultats i de les primeres lectures i 
l’endemà de les eleccions a Caldes s’activaven mecanismes que ens feien mirar de fit a 
fit la possibilitat d’assumir l’alcaldia, tot i no haver guanyat. 
 
Aquesta possibilitat ens ha portat a unes setmanes de debats intensos i discussions que 
semblaven inacabables.  
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Hem hagut de valorar totes les possibilitats, i els pros i els contres. I ho hem fet, com 
sempre, escoltant la veu i les valoracions de tots els membres de la nostra secció local. 
 
Ha estat increïble veure com coincidien els criteris i les reflexions dels nostres membres 
més veterans i la dels joves, que ens acompanyen amb força i als que, per cert,  tanta 
feina els caldrà fer. 
 
I escoltant-los i escoltant-nos, plegats hem arribat a la nostra decisió final: Quedar-nos a 
l’oposició. 
 
Quedar-nos a l’oposició perquè vam prometre que no hi hauria cap pacte, i acceptar 
l’alcaldia per part de la tercera força a Caldes, el PSC, podria ser interpretat com a tal. 
 
Quedar-nos a l’oposició perquè a la nostra presentació vam explicar-vos que la nostra 
prioritat no era governar a qualsevol preu. 
 
Quedar-nos a l’oposició perquè som demòcrates i volem respectar la llista més votada a 
Caldes, per molt que ens desagradin les maneres utilitzades per aconseguir fins el darrer 
vot. 
 
Quedar-nos a l’oposició perquè partim de zero, i volem caminar aquest recorregut amb el 
pas més ferm del món, que només ens donarà l’experiència i el temps. Pensem que el 
nostre poble i la nostre gent ho val. 
 
Quedar-nos a l’oposició per créixer políticament i com a secció local, acollint  a totes 
aquelles persones que aquests dies ja ens han manifestat la seva voluntat de caminar 
amb nosaltres aquest camí. 
 
Quedar-nos a l’oposició perquè som nosaltres i només nosaltres els qui hem de decidir si 
preferim governar amb minoria o ocupar el lloc que la gent del nostre poble ens ha 
atorgat. 
 
Quedar-nos a l’oposició perquè aquesta vegada no ho decidiran ni uns ni altres, 
acostumats a manar sempre, sinó nosaltres que hem sorgit com a nou grup. 
 
Per tot això us demanem que ens deixeu créixer i fer-nos forts. Us prometem una 
oposició responsable que miri de molt a prop l’equip de govern però que també sigui 
capaç de posar propostes sobre la taula pel bé comú. 
 
Aquests dies hem rebut molt de suport de les persones que ens han preguntat pel nostre 
posicionament final. Altres ens han felicitat efusivament sense ni preguntar-ho, donant per 
suposat que ocuparíem el lloc que d’entrada, pels resultats, ens toca ocupar. 
 
Inevitablement  hi haurà persones que ens han donat el seu vot i als qui no agradarà la 
nostra decisió. A ells demanar-los que ens donin el marge de confiança que suposa 
aquesta legislatura i ens deixin treballar.  
 
Als qui es mostren més crítics i durs amb nosaltres i es diuen indignats, sense ni tan sols 
haver-nos confiat el vot els convidem a la reflexió personal. La responsabilitat 
democràtica no s’acaba exercint el vot cada quatre anys. 
 
Sabem que no podrem agradar a tothom, però com molt sàviament va comentar un 
company del nostre grup “el que és imprescindible és que ens agradem a nosaltres 
mateixos, perquè sinó malament” 
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Aquests darrers dies hem començat a fer d’oposició abans de ser-ho (com molt bé ha dit 
també un altre company del nostre grup). I ho hem fet assegurant al grup municipal de 
CIU que els respectaríem com a la llista més votada si per part d’ells veiem un gest clar 
de més obertura a la transparència i a la participació. I ho hem volgut fer a partir d’un 
document on hi consten alguns punts que considerem bàsics i que els seu cap de llista, 
ara ja el nostre Alcalde, ha signat. No ha estat del tot fàcil, però ho hem aconseguit. 
 
Que ningú interpreti malament aquest compromís. No és un pacte de govern, ni un acord 
d’estabilitat. Són un seguit de compromisos del grup que assumirà el govern vers els 
grups de l’oposició. Compromisos dels quals, per cert, els membres del PSC com a part 
implicada en el consistori també n’estan al cas, ja que aquests nous bon propòsits 
assolits ens afecten i beneficien a tots encara que sigui ERC qui ho hagi negociat. 
 
La Secció Local d’ERC a Caldes ens donem un temps. Un temps per veure que la 
maquinària municipal funciona de la manera correcta i que l’equip de govern 
veritablement facilita el nostre treball. Perquè tots plegats (CIU, ERC i PSC, però també la 
gent de Caldes) tenim molta feina a fer. 
 
Ens quedem a l’oposició, i no pas amb resignació sinó amb tota la il·lusió que comporta la 
confiança que la gent de Caldes ens ha regalat.  
 
Però també us diem que si mai arriba el cas i pensem que és el millor per Caldes no 
tindrem cap problema en fer un pas endavant.”. 
 
Senyor Joaquim Arnó Porras (Alcalde): tela paraula la portaveu del Grup Municipal de 
Convergència i Unió: 
 
Senyor Angel Rusiñol Esteban- Portaveu del Grup Convergència i Unió: 
 
“Primer de tot, vull felicitar en nom del Grup Municipal de CiU al nou Alcalde que avui 
hem escollit i també tots els altres regidors amb els qui avui hem constituït el nou 
Ajuntament. Igualment, agrair també als caldencs i caldenques la confiança dipositada i la 
constatació de la màxima il·lusió per la nova etapa que avi comença. 
 
S’enceta un nou període que, com no podia ser d’altra manera, neix marcat pel resultat 
de les eleccions del passat 24 de maig. Un resultat que constitueix la plasmació més 
genuïna de la voluntat democràtica dels caldencs i caldenques que a l’hora d’escollir els 
seus representants a l’Ajuntament, han atorgat a cada un dels grups polítics municipals la 
capacitat que els pertoca en funció del nombre de vots que han rebut. 
 
Convergència i Unió ha estat la força més votada i per això li correspon la màxima i 
primera responsabilitat de tirar endavant el projecte de poble que entre tots anirem 
conformant.  Una responsabilitat però, no exclusiva ni excloent, ans al contrari, una 
responsabilitat compartida amb les altres formacions polítiques amb les quals, ja diem 
des d’ara, que per mandat dels ciutadans i ciutadanes, haurem de col·laborar i ajudar per 
a que entre tots siguem capaços de fer realitat el somni que segur tots compartim de fer 
un Caldes nou i millor. 
 
Un projecte aquest que, ha de quedar molt clar, no s’acaba avui, després de la campanya 
electoral i de la seva plasmació en vots, sinó que més aviat, avui comença a caminar amb 
la màxima il·lusió i esperança de fer-lo possible entre tots. 
 
Ja ho dèiem a la nostra campanya electora i ho repetim ara:  
 
Treballem junts, tots sumem !.  
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Més enllà que aquest fos el nostre eslògan, la veritat és que també és l’esperit que guia el 
nostre compromís amb els caldencs i caldenques i també amb els seus legítims 
representants  d’ERC i PSC amb qui compartirem Consistori, treball i esforç a partir d’ara. 
 
Un compromís que es concreta en alguns aspectes primordials que avui vull destacar de 
manera solemne en aquesta sessió constitutiva del nou Ajuntament. 
 
Convergència i Unió es compromet a governar per a tots els caldencs, sense cap 
discriminació de cap classe, a pensar en el conjunt però també en la individualitat, per a 
que el progrés i el benestar arribi a tots els racons de les cases caldenques. 
 
Convergència i Unió no pararà fins que tothom pugui exercir tots els seus drets, 
individuals i col·lectius, començant pels més elementals de tenir feina, habitatge i 
formació a l’abast, digne i suficient i posant èmfasi en els valors de civisme, solidaritat, 
esforç, compromís, justícia, cooperació i convivència que ens dignifiquen com a poble.  
Els col·lectius més precaris, infants, joves i Gent Gran seran la nostra prioritat. 
Convergència i Unió ja s’hi ha compromès però ara ho reiterem. El Caldes del demà 
l’hem de fer entre tots  i per tant, dedicarem els propers dos anys a planificar-lo junts, 
redactant el nou Pla General (PGOU) amb total transparència, participació i voluntat de 
consens, perquè el poble del futur ens interessa i involucra a tots. 
 
Convergència i Unió es compromet a exercir les tasques pròpies de la responsabilitat 
política de governar, dedicant-hi els seus regidors tot el temps disponible amb la 
dedicació que s’acordi pel Ple de l’Ajuntament. 
 
Convergència i Unió es compromet a la màxima transparència i participació en l’exercici 
de govern. Ningú es quedarà al marge sense poder fer la seva aportació. A part dels 
canals ja establerts i els nous que es puguin crear, CiU seguirà convocant sessions 
informatives públiques, com a mínim, una vegada cada trimestre i sempre que les 
circumstàncies ho aconsellin. 
 
Convergència i Unió donarà la paraula a tots els veïns per a decidir què es fa al Centre 
del Poble. Coincidint amb l’elaboració del nou Pla General ja ha arribat l’hora de prendre 
la decisió. Ens proposem crear una Comissió de Participació Ciutadana que tindrà 
l’objectiu de convocar una Consulta Popular lliure, democràtica i vinculant abans del 
2017. Així, la decisió final la prendrem de la millor manera possible: entre tots !!!. 
  
Un cop dit tot això, i per acabar, recordar que aquí també estem representats com a país 
que som. Des de Convergència i Unió, com d'altres partits sobiranistes, creiem 
que hem de dotar aquest país amb estructures fortes i estables. Per quest fet demanem 
als Caldencs i Caldenques que, amb els peus a terra i la mirada al Cel,multipliquen els 
nostres esforços per fer d'aquest país un referent Europeu. 
 
Visca Caldes i Visca Catalunya.”. 
 
Senyor Joaquim Arnó Porras (Alcalde): Bé, per finalitzar permeteu-me unes paraules. 
 
“Voldria començar agraint a tots els que m’han ajudat, a mi i a tot l’equip per poder 
revalidar la confiança de la majoria dels ciutadans del nostre poble. Una confiança que no 
volem decebre i que treballarem amb esforç per continuar mantenint-la. 
 
Vull agrair a tots els que m’han acompanyat en el darrer mandat, ja sigui regidors, 
treballadors de la Casa, membres del meu partit i ciutadans de Caldes, que m’han animat 
a continuar i en moments adversos m’han fet costat. En especial al Francesc, que no 
podrà continuar com a regidor, però que si ens acompanyarà com a col·laborador en 
aquesta nova etapa. 
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Un agraïment especial a la meva família, Pilar, Enric i Marcel, que heu sabut aguantar 
moments difícils i heu sabut suportar les meves absències degudes al meu càrrec i, a 
vegades, els canvis d’humor no sempre justificats. 
 
Tinc les mateixes ganes i forces que el primer dia, si no més encara, amb experiència  de 
treball i satisfacció de feina feta i il·lusió per la que encara queda per fer. 
 
D’entrada vull reiterar el nostre compromís, el del Govern, amb l’expressió democràtica 
de la voluntat dels catalans, i per tant, igualment com abans ja han fet alguns regidors, 
anuncio que restarem a disposició del nou Parlament, del president i del Govern de la 
Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per 
exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les 
institucions, L’ESTAT CATALÀ, LLIURE I SOBIRÀ”. 
 
A més, el meu compromís i el nostre, també és amb tots i cadascun dels ciutadans de 
Caldes, governant per a TOTS, tal i com he fet fins a dia d’avui, amb encerts i errors, ho 
he fet amb els meus companys i amics de Govern i amb els treballadors públics de la 
casa, que de forma incansable han sabut donar sortida als encàrrecs que el govern 
municipal ha anat construït durant els darrers anys. 
 
Un compromís de dedicació  i honestedat amb tots els ciutadans de Caldes. Un 
compromís en seguir escoltant la veu del poble de Caldes, ja sigui amb la participació 
col·lectiva o en el dia a dia, un a un, en el despatx, els carrers, en les places o fent un 
cafè. Escoltant per donar el màxim de solucions a tants problemes plantejats, tot i que no 
sempre acabin complaent a tothom. 
 
En definitiva, un compromís en continuar fent de Caldes un poble de prosperitat, 
innovació i progrés, que juntament amb la tradició i la cultura, ens permeti tenir un poble 
de benestar per a tots els caldencs i caldenques que hi vivim i compartim les il·lusions de 
millorar el nostre futur. 
 
Ho hem estat fent els darrers anys, ens hi vàrem comprometre durant la campanya i ho 
seguirem fent durant els propers anys. 
 
Caldes i els seus ciutadans han parlat, i ens demanen que seguim treballant per a ells, 
però que ho fem de forma més plural i així estem disposats a fer-ho. 
 
Plural no tant sols vol significar escoltar i dialogar més, vol dir que aquesta pluralitat cal 
que estigui reflectida en el dia a dia de la governabilitat i això no ho pot fer tant sols un 
grup polític, cal la implicació de tots plegats, en especial els que més representació han 
tingut. És per això que seguirem insistint en allargar la mà a la resta de grups polítics que 
avui representen al poble da Caldes, en especial als que més representació tenen 
després del que forma govern. Una mà oberta per compartir projectes i fites amb l’únic 
objectiu de millorar el nostre poble, la nostra Vila. Una mà que pretén compartir 
responsabilitats a l’hora de prendre decisions, ja sigui del dia a dia com en projectes 
d’envergadura i de futur. 
 
En un futur, al menys el més immediat, que caldrà que TOTS estiguem disposats a fel el 
que calgui pel nostre País. 
 
Hem sabut superar temps difícils i complicats, i ens en em sortit, però el repte que ens 
espera és majúscul i per això ens cal l’entesa de tots els que remem en el mateix sentit i 
tenim el mateix sentiment de País. 
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En el mandat passat, vàrem ser capaços entre tots de eliminar la crispació social i política 
que havia imperat en els darrers 30 anys, ho hem fet amb l’esforç dels que teníem la 
obligació de fer-ho, els que havíem estat escollits per la ciutadania. Ara cal fer un pas 
més i ser capaços de treballar colze amb colze pel nostre poble i els nostres ciutadans. 
 
Avui conclou l’etapa en que els ciutadans han escollit qui els ha de gestionar els recursos 
més immediats, els seus impostos i els seus serveis més propers, però també comença 
una nova etapa, la que en podríem dir l’etapa final i definitiva en que ens juguem el tot per 
el tot, en la que em de decidir el futur del nostre País. 
 
Des de l’Ajuntament de Caldes, en particular des del Govern Municipal, hi hem estat  
des del primer dia, amb la mesura que ha correspost en cada moment; I hi seguirem 
estan pel que faci falta, a disposició del President i del Parlament de Catalunya, com ja ho 
hem manifestat en innumerables ocasions i sense cap mena d’ombra de dubte, per 
aconseguir la plena sobirania del nostre País. 
 
Del futur del País en depèn el nostre poble i del futur del nostre poble en depenem tots 
nosaltres. 
 
Afrontarem els propers anys en que de nosaltres dependrà que fem història o la història 
ens oblidi, parlo en plural ja que cal que TOTS hi siguem. La història no la fan els 
individus, l’escriu els pobles, i els pobles SOM TOTS. 
 
Sí a Caldes i Sí a Catalunya 
Visca Caldes i Visca Catalunya.” 
 
Senyor Joaquim Arnó Porras (Alcalde): Moltes gràcies i aixequem la sessió. 

 

 

 


