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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE CALDES 
D’ESTRAC CELEBRADA EL 22 DE FEBRER DE 2016 -  D’ORGANITZACIÓ 

 
Identificació de la sessió  
Num.:   3 
Caràcter:   extraordinari – cartipàs 
Data:  22 de febrer del 2016 
Inici:  20:00h 
Lloc:  Sala Cultural de la Casa Consistorial de Caldes d’Estrac 
 
 
Assistents: 
Rosa Pou Baró (ERC-AM) 
Òscar Baró Clariana (ERC-AM) 
Laura Aloy López (ERC-AM) 
David Salvà Comas (ERC-AM) 
Joan Baró Viaplana (PSC-CP) 
Miquel González Monforte (PSC-CP) 
Joaquim Arnó Porras (CiU) 
Elisabeth Segura Gubern (CIU) 
Marcos Blázquez García (CIU) 
Mònica Serra Nieto (CIU) 
 
 
Secretària: 
Montserrat Baulas Bordes 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 
I-PART RESOLUTIVA 

 
1.Donar compte dels Decrets d’Alcaldia que afecten al Cartipàs Municipal. 

 
II- PART DE CONTROL 

 
2.Nomenaments representants de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac a Consells, Comissions, 
Associacions, Consorcis, Mancomunitats, Agrupacions, Fundacions, Juntes, i altres 
administracions supramunicipals. 

 
3.Fixar periodicitat de les Juntes de Govern Local. 

 
4.Nomenaments representants a la Comissió Informativa de Ple i a la Comissió Especial de 
Comptes. 

 
5.Determinació dels membres que exerciran els seus càrrecs amb dedicació parcial. 

 
6.Determinació de retribucions d’Alcaldia. 

 
7.Modificació de l’acord de designació de portaveus. 
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Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM):   
Bona nit a tothom, comencem. Sapigueu que aquest és un Ple extraordinari, el Ple del Cartipàs, i 
anirem per feina. 
 
 
I-PART RESOLUTIVA 

 
1.Donar compte dels Decrets d’Alcaldia que afecten al Cartipàs Municipal. 
 

Decret núm.: 29/2016 

Caldes d’Estrac, 27/01/2016 

 
 
NOMENAMENT NOUS TINENTS D’ALCALDE 

1. Celebrat el Ple de debat i votació de la Moció de censura presentada contra l’Alcalde 
Joaquim Arnó Porras, en data 23 de gener de 2016, en el que ha prosperat la Moció  a favor 
de la candidata proposada, la qual s’ha proclamat com a nova Alcaldessa, es fa necessari 
procedir a l'establiment de la nova organització municipal, i en particular, a la designació dels 
Tinents d'Alcalde, de conformitat amb art. 22.1.2 del Reglament Orgànic Municipal (ROM), 
aprovat pel Ple de 7 de novembre de 2011. 
 

2. Els articles 23.3 i 4 de la Llei de Bases de Règim Local, els arts. 53.2 i 55 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, i els arts. 46 a 48 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 
jurídic de les Entitats Locals, estableixen que en els municipis amb Junta de Govern el 
nombre de Tinents d'Alcalde no podrà excedir el nombre de membres d'aquella. En aquells 
altres en què no existeixi, el nombre de Tinents d'Alcalde no podrà excedir del terç del 
nombre legal de membres de la Corporació. A l'efecte del còmput no es tindran en compte 
els decimals que resultin de dividir per tres el nombre total de regidors. 
 

3. L'article 64.A.1 del Reglament Orgànic Municipal vigent considera els Tinents d'Alcalde dins 
de la seva estructura d’organització necessària de caràcter decisori, i l'article 68 d'aquest 
Reglament estableix el següent: 
 
 Els Tinents o Tinentes d’Alcalde són òrgans unipersonals de caràcter necessari, el 

nombre dels quals serà fixat lliurement per l’Alcalde o Alcaldessa de la Corporació. 
 El nomenament s’haurà d’efectuar a favor d’un o més regidors o regidores, d’entre els 

membres de la Junta de Govern Local, mitjançant Decret, del que es donarà compte 
al Ple en la primera sessió que tingui lloc.  
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RESOLC 
 
Primer.- Nomenar Primer Tinent d'Alcalde de I'Ajuntament de Caldes d'Estrac, el regidor membre 
de la Junta de Govern Local, senyor Joan A. Baró Viaplana. 
 
Segon.- Nomenar Segon Tinent d'Alcalde de I'Ajuntament de Caldes d'Estrac, el regidor membre 
de la Junta de Govern Local, senyor Òscar Baró Clariana. 
 
Tercer.- Els Tinents d'Alcalde substituiran l’alcalde en cas de vacant, absència o impossibilitat 
segons l'ordre de nomenament precedent. 
 
 
A aquests efectes, aquesta Alcaldia, quan s'hagi d'absentar del terme municipal, establirà, 
mitjançant Decret, la durada de la seva absència, designant al Tinent d'Alcalde que hagi 
d'assumir les seves competències. 
 
De no conferir- se aquesta delegació expressament, aquesta Alcaldia serà substituïda pel Primer 
Tinent d'Alcalde, i en el seu defecte, pel Segon Tinent Alcalde, que es trobin presents, els quals 
hauran de donar compte d'això a la resta de la Corporació, sense que durant el mateix dia pugui 
actuar com Alcalde Accidental més d'un d'ells.  
 
Quart.- Comunicar aquest Decret als Tinents d'Alcalde afectats, fent-los constar que hauran de 
mantenir informada a aquesta Alcaldia de l'exercici de les seves atribucions com Alcalde 
Accidental, no podent, durant l’esmentat exercici, ni modificar les delegacions ja efectuades per 
aquesta Alcaldia amb anterioritat, ni atorgar-ne altres de noves. 
 
Cinquè.- Que es doni compte al Ple d'aquesta resolució, a més, personalment als designats, i es 
publicarà en el «Butlletí Oficial» de la Província, sense perjudici de la seva efectivitat des del dia 
següent de la signatura de la resolució per l'Alcaldessa. 
 
Ho mano i signo a Caldes d’Estrac, el dia 27 de gener de 2016. 
 
 

Decret núm.:  30/2016 

Caldes d’Estrac, 27/01/2016 

 
DETERMINACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE LA NOVA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
L’AJUNTAMENT DE CALDES D’ESTRAC 
 
Antecedents 
 
1. Per Decret d’alcaldia núm.322 de 6 de juliol es va determinar la composició de la Junta de 

Govern Local de l’Ajuntament de Caldes en base a les Eleccions Locals el dia 24 de maig de 
2015. 
 

2. Celebrat el Ple de debat i votació de la Moció de censura presentada contra l’Alcalde 
Joaquim Arnó Porras, en data 23 de gener de 2016, en el que ha prosperat la Moció  a favor 
de la candidata proposada, la qual s’ha proclamat com a nova Alcaldessa, es fa necessari 
procedir a l’establiment de la nova organització municipal, de conformitat amb l’art. 64.A.1 del 
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Reglament Orgànic Municipal (ROM), aprovat pel Ple de 7 de novembre de 2011, que preveu 
la Junta de Govern Local dins l’organització necessària de caràcter decisori, i en particular a 
la designació dels membres de la  Junta de Govern Local, que es preveu en el seu art.74.  

 
3. L’article 4.1.a, l’art.20.1.b, l’art.23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les  Bases de 

Règim Local, en la seva redacció introduïda per Llei 57/2003, de 16 de desembre, en 
concordança amb l’art.48.1.b 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, estableixen l’existència de la 
Junta de Govern Local en els municipis amb una població de dret superior a cinc mil 
habitants, i en els de menys quan així ho disposi el seu Reglament orgànic o així ho acordi el 
Ple del seu Ajuntament.  

 
4. La Junta de Govern és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la 

Presidència de l’alcalde o Alcaldessa, està integrat per un nombre de Regidors i Regidores 
no superior al terç del nombre legal dels membres corporatius, nomenats i separats 
lliurement per aquell, donant-se compte posteriorment al Ple, de conformitat amb l’art.73 del 
ROM de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac.  

 
En conseqüència, i en ús de les facultats que em són conferides, pels articles del Reglament 
Orgànic Municipal esmentats, 
 
RESOLC 
 
Primer.- Determinar la nova composició de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Caldes 
d’Estrac que estarà formada pels membres següents: 
 
President:  
 Rosa Pou Baró  

 
Vocals: 
 Joan A. Baró Viaplana 
 Òscar Baró Clariana 
 Laura Aloy López 

 
Els regidors David Salvà Comas i Miquel González Monforte tindran la condició d’observadors 
permanents i podran assistir a totes les sessions de la Junta de Govern Local,  amb veu però 
sense vot. 
 
Segon.- La Junta de Govern Local la competència bàsica de la qual és donar assistència i 
assessorament a aquesta Alcaldia en l’exercici de les seves atribucions, ostentarà, per delegació 
d’aquesta, les mateixes competències que les relacionades en el Decret d’Alcaldia núm.322 de 6 
de juliol de 2015. 
 
Tercer.- Les sessions ordinàries tindran lloc amb caràcter quinzenal, de la mateixa manera que 
es va establir en el Decret d’Alcaldia núm.322 de 6 de juliol de 2015. 
 
Quart.- Establir que les competències delegades s’hauran d’exercitar per la Junta de Govern 
Local en el termes i dins dels límits de l’art. 22.1.3 del ROM, no essent susceptibles de ser 
delegades en cap altre òrgan.    
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En el text dels acords adoptats per la Junta de Govern en virtut d’aquest delegació, s’haurà de 
fer constar aquesta circumstància mitjançant la inclusió, en la part expositiva, del text següent: 
...... 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest Ajuntament mitjançant Decret 
núm.... de data......,  
...... 
Els acords que s’adoptin per delegació que seran immediatament executius i presumptament 
legítims, s’entendran dictats per aquesta Alcaldia com a titular de la competència originària, ala 
qual s’haurà de mantenir informada de l’exercici de la delegació. 
 
Cinquè.- Fer constar que aquestes delegacions tindran efectes des del dia següent a l’adopció 
d’aquesta resolució, i seran de caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d’advocació per 
aquesta Alcaldia. 
 
Sisè.- Notificar personalment aquesta resolució als interessats, donant compte de la mateixa al 
Ple en la propera sessió que celebri, i fer-la pública mitjançant anunci publicat al BOPB i al tauler 
d'anuncis de la Corporació. 
 
Ho mano i signo a Caldes d’Estrac, el dia 27 de gener de 2016. 
 
 
 

Decret núm.:  39/2016 

Caldes d’Estrac, 28/01/2016 

 
 
ORGANITZACIÓ DE LES ATRIBUCIONS DE L’ALCALDIA ALS EFECTES DE LA SEVA 
DELEGACIÓ 

 
1. Celebrat el Ple de debat i votació de la Moció de censura presentada contra 

l’Alcalde Joaquim Arnó Porras, en data 23 de gener de 2016, en el que ha 
prosperat la Moció  a favor de la candidata proposada, la qual s’ha proclamat com 
a nova Alcaldessa, es fa necessari procedir a l'establiment de la nova organització 
municipal, i en particular, de les atribucions de l’Alcaldia als efectes de la seva 
delegació, de conformitat amb art. 155 del Reglament Orgànic Municipal (ROM), 
aprovat pel Ple de 7 de novembre de 2011. 

 
2. Els articles 21.2 de la Llei de Bases de Règim Local, els arts. 53.3, 56 i 57 del 

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, i els arts. 43, 44, 45, 114 a 118 del 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim jurídic de les Entitats Locals, 
s’estableixen que l’alcalde nomenarà els Tinents d'Alcalde de la Corporació els 
quals substituiran, per ordre de nomenament l’alcalde, en cas de vacant, absència 
o impossibilitat. 
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RESOLC 

Primer.- Aprovar la nova organització municipal que queda estructurada en diferents àrees 
d’organització en les que les regidories col·laboraran amb l’alcaldia en la coordinació general de 
l’Ajuntament, i que són les següents: 
 
Gabinet d’Alcaldia:  
El Gabinet d'Alcaldia resulta de l’agrupació de diferents seccions (Comunicació, Processos 
Participatius, Sistemes d’Informació, Atenció Ciutadana, Agermanaments) que desenvolupen 
sovint tasques de caràcter transversal dins l'organització municipal. 
 

A més del Gabinet d'Alcaldia, la nova organització municipal queda estructurada en dos grans 
àrees d'organització política: 
 
Serveis Generals i Ordenació del Territori:  
 Hisenda.  
 Serveis urbans, via pública, governació. 
 Urbanisme, habitatge i medi ambient. 

 
Serveis a les Persones:  
 Gent gran, benestar social, sanitat.  
 Promoció econòmica, ocupació, comerç, turisme. 
 Cultura, joventut, esports. 
 Ensenyament.  

 
Segon.- Delegar l'exercici de les funcions atribuïdes a l'alcaldessa per la legislació vigent, en les 
matèries detallades a continuació a favor dels regidors següents: 
 
Primer Tinent d’Alcalde, senyor Joan Baró Viaplana 
Serveis urbans - Via pública – Governació - Salut 
 
Recollida de residus, neteja viària. 
Brigada municipal d’obres i serveis. 
Subministraments d’aigua, gas i electricitat. 
Cementiri municipal.  
Platges, parcs i jardins. 
Responsabilitat patrimonial de l’administració. 
Manteniment, conservació i neteja dels edificis municipals i de l’espai públic. 
Mobilitat, transport i ocupació de la via pública. 
Seguretat en llocs públics, prevenció i extinció d’incendis. 
Policia Local i Protecció civil. 
Inspeccions per al compliment d’ordenances.  
Procediments sancionadors en totes matèries pròpies de la Policia Local. 
Serveis d’atenció primària i serveis d’atenció domiciliària.  
Control i gestió d’animals abandonats i tinença d’animals potencialment perillosos. 
Control sanitari del medi ambient i el sòl, l’aigua, l’aire i els aliments. 
Higiene i control alimentaris d’establiments públics. 
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Segon Tinent d’Alcalde, senyor Òscar Baró Clariana 
Hisenda - Promoció econòmica – Comerç - Turisme 
 
Pressupostos municipals i gestió econòmica. 
Coordinació econòmica financera amb altres ens públics. 
Gestió, inspecció i recaptació tributària. 
Ordenances reguladores dels tributs locals i dels preus públics. 
Promoció econòmica. 
Polítiques públiques adreçades al foment econòmic. 
Captació d’iniciatives i inversions d’interès pel municipi. 
Relacions de col·laboració amb agents econòmics. 
Estratègies de millora del teixit empresarial. 
Recolzament i consolidació de l’activitat privada comercial. 
Promoció del comerç i el turisme. 
Estudi de les activitats econòmiques i socials per al seu desenvolupament. 
Gestió i planificació de les polítiques comercials industrials. 
Gestió i planificació de les fires, mercats i defensa dels consumidors i usuaris. 
Control i seguiment de les subvencions i convenis interadministratius i privats amb 
efectes econòmics. 
 
Laura Aloy López 
Acció social, atenció a les persones, ocupació. 
 
Planificació i gestió del serveis socials municipals. 
Serveis d’atenció a la infància, persones amb discapacitat, a les persones en situació de 
dependència.  
Dinamització de la gent gran. 
Disseny de polítiques públiques municipals en relació els serveis socials de la 
població i, en especial, la protecció dels menors i la gent gran. 
Planificació dels equipaments cívics relacionats amb els serveis socials. 
Establiment de polítiques de recolzament a les famílies desfavorides. 
Planificació i gestió de polítiques públiques per a la igualtat i paritat de sexes. 
Promoció de la defensa dels drets per a la igualtat entre dones i homes. 
Polítiques per a la prevenció de la violència de gènere. 
Planificació i gestió de polítiques públiques en matèria de cooperació. 
Servei Local d’Ocupació i programes de millora de la qualificació professional dels 
treballadors. 
Investigació i promoció de noves accions en l’àmbit de l’ocupació. 
 
Miquel González Monforte 
Urbanisme, habitatge i medi ambient. 
 
Planejament urbanístic. 
Gestió urbanística. 
Intervenció en l’edificació i l’ús del sòl i del subsòl. 
Protecció de la legalitat urbanística amb imposició de sancions. 
Gestió del patrimoni municipal del sòl. Expropiacions i valoracions de terrenys. 
Gestió i protecció del patrimoni històric. 
Medi Ambient i sostenibilitat ambiental. 
Gestió d’espais naturals i forestals. 
Polítiques públiques de promoció del coneixement del territori i els seus valors 
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naturals. 
Promoció del voluntariat ambiental. 
Plans, estudis i declaracions d’impacte ambiental en eficiència energètica, qualitat 
ambiental i biodiversitat. 
Contaminació de l’aire: acústica, odorífera, lumínica i química. 
Foment per a la prevenció de recollida selectiva de residus municipals. 
Habitatge públic. 
 
David Salvà Comas 
Cultura, joventut i esports.  
 
Polítiques actives en matèria de cultura.  
Festes tradicionals. 
Equipaments culturals. 
Biblioteca municipal. 
Promoció d’activitats per a joves. 
Polítiques actives per fomentar la participació, l’oci, la cultura i el lleure. 
Cultura popular i associacionisme.  
Arxiu i gestió documental. 
Cessió d’espais i equipaments. 
Exposicions culturals. 
Col·laboració amb les entitats municipals. 
Promoció de l’esport i l’activitat física esportiva. 
Polítiques actives i programació d’activitats i serveis esportius, organització i patrocini 
d’esdeveniments esportius. 
Equipaments esportius i seguiment d’aquells que estiguin en règim de concessió administrativa. 
 
Alcaldia  
Pròpies de l’Alcaldia 
Ensenyament - Comunicació, Protocol i Participació ciutadana - Sistemes d’Informació  
 
Impulsar les polítiques i activitats de dinamització i participació educativa. 
Participar conjuntament amb les administracions amb competències educatives. 
Facilitar als professionals de l'educació el suport necessari per a l'acompliment de la seva tasca. 
Relació amb altres Ajuntaments, Entitats o Institucions públiques i/o privades. 
Execució de les cerimònies dels casaments civils. 
Participació i implicació dels veïns en el funcionament de la vida pública. 
Gestió i planificació dels sistemes informàtics, d’informació municipals i de l’administració 
electrònica.  
Protecció de dades. 
 
Tercer.- Determinar que aquestes delegacions comprenen: 
 
 La facultat de direcció, organització interna i gestió dels serveis municipals corresponents 

quan la seva execució o realització hagués estat acordada, recavant els assessoraments 
tècnics, sense la facultat d'emetre actes administratius que afectin a tercers. En cap cas 
s'entendran compreses atribucions legalment indelegables. 

 La representació de l'Ajuntament i presidència de tots els actes públics que es celebrin al 
terme municipal en l'àmbit de les matèries objecte de la delegació.  
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Quart.- Determinar que aquests nomenaments seran efectius des de l'endemà de la signatura 
d'aquesta resolució. La delegació s'entén per temps indefinit.  
 
Cinquè.- Delegar de forma indistinta en tots els regidors i regidores d’aquest Ajuntament les 
competències que a l’Alcaldia atorga l’art. 51.1 del Codi Civil, per autoritzar els matrimonis civils 
que se celebrin en aquest terme municipal. A aquests efectes, la coordinació per a la designació 
del regidor o regidora actuant, s’establirà a través de l’Alcaldia. L'alcaldessa podrà avocar en 
qualsevol moment les competències delegades, d'acord amb la legislació vigent sobre 
procediment administratiu comú.  
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució als interessats, amb la prevenció que s'entendran tàcitament 
acceptats els nomenaments i delegacions si el/la delegat/da no fa declaració en contrari en el 
termini de 3 dies hàbils des de la notificació.  
 
Setè.- Es farà pública aquesta resolució mitjançant anunci en el BOPB i el tauler d'anuncis 
municipal.  
 
Vuitè.- Es donarà compte d'aquesta resolució en el proper Ple que es celebri. Les qüestions que 
puguin sorgir sobre la interpretació d'aquesta resolució, així com sobre el límit de les diferents 
matèries, es resoldran mitjançant resolució motivada de l'Alcaldia-Presidència, sense ulterior 
recurs.  
 
Ho mano i signo a Caldes d’Estrac, el dia 28 de gener de 2016. 
 
INTERVENCIONS:  
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM):  
Aviat ho sabrem. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CIU):   
D’acord. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM):   
No sé si volen dir, comentar alguna cosa. 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP):  
Simplement, debatir una mica que les coses les anirem fent mica en mica, i que lo que ens hem 
trobat és lo que ens hem trobat. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CIU):   
Bé, si em permet, si té alguna referència especifiqui o aclareixi. 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP):  
Bé, quan ho tinguem, no pateixi que ho posarem sobra la taula. 
 
Regidor Joaquim Arnó (CIU ):  
Ah!, bé, estarem segurs. 
 
Regidor Joan Baró (PSC-CP):   
Amb això no pateixi que ho explicarem tot. 
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Regidor Joaquim Arnó (CIU):   
Ah, molt bé, molt bé. D’acord. 
 
Els 11 regidors/es dels grups polítics d’ERC-AM,  PSC-CP i  CiU, resten assabentats. 
 
 
2.Nomenaments representants de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac a Consells, 
Comissions, Associacions, Consorcis, Mancomunitats, Agrupacions, Fundacions, Juntes, 
i altres administracions supramunicipals. 
 
1. Celebrat el Ple de debat i votació de la Moció de censura presentada contra l’Alcalde Joaquim 
Arnó Porras, en data 23 de gener de  2016, en el que ha prosperat la Moció a favor de la 
candidata proposada, la Sra. Rosa Pou Baró, la qual s’ha proclamat com a nova Alcaldessa, es 
fa necessari procedir a l’establiment de la nova organització municipal. 

2. L’art. 38.c 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, estableix que l'Alcalde 
convocarà la sessió o sessions extraordinàries del Ple de la Corporació que siguin precises, a fi 
de resoldre, entre d’altres punts, el de nomenaments de representants de la Corporació en 
òrgans col·legiats, que siguin de la competència del Ple. 

ACORDS: 

1- Nomenar representants de la corporació en òrgans col·legiats els/les regidors/es 
següents: 

 
 
CONSELL ESPORTIU MUNICIPAL 

 
CONSELL ESCOLAR DE LA SAGRADA FAMILIA. CONSELL DE CENTRES 

 
CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL 

 
GERÈNCIA DEL PARC DE CAN MUNTAÑÁ 

 
AMTU 

 
CONSORCI PER EL TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL MARESME 

 
CONSORCI DE PROMOCIÓ TURÍSTICA COSTA DE BARCELONA - MARESME 

 
CONSORCI DIGITAL GESTIÓ TELEVISIÓ TERRITORIAL TERRESTRE 



  
 Ajuntament de Caldes d'Estrac 

11 
 

 
CONSORCI DE VILES TERMALS DE CATALUNYA 

 
COMISSIÓ POLÍTICA DEL LITORAL 
 
 
FUNDACIÓ PRIVADA MERCEDES TORRES 

 
FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ 

 
ASSOCIACIÓ DE DEFENSA FORESTAL SERRALADA MONTALT 

 
CONSORCI LOCALRET 

 
CONSELL DE MEDI AMBIENT 

 
ASSOCIACIÓ PLÀ ESTRATÈGIC LITORAL REG.METROPOLITANA BCN 

 
GOVERN DE SALUT MENTAL CENTRAL 

  
CONSELL ESCOLA BRESSOL 

 
CONSELL ESCOLAR IES ESTEVE ALBERT 

 
ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS 

 
FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA 

 
ENTITAT PÚBLICA LOCAL EMPRESERIAL CALDES XXI 

 
ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER A LA INDEPENDÈNCIA 

 
ENTITATS URBANÍSTIQUES COPL.LABORADORES: JUNTES DE COMPENSACIÓ, JUNTES 
DE CONCERTACIÓ, ASSOCIACIONS ADMINISTRATIVES DE COOPERACIÓ, JUNTES DE 
CONSERVACIÓ I QUALSEVOL ALTRA PRESVISTA A LA LEGISLACIÓ URBANÍSTICA, AIXÍ 
COM COMUNITATS DE PROPIETARIS EN QUE L’AJUNTAMENT SIGUI TITULAR D’ALGUN BÉ 
O DRET. 
 
 
2- Notificar aquest acord als designats i a les entitats interessades. 
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Consells i comissions 
municipals   

    
 

ERC PSC CIU 
Consell esportiu municipal David Salvà Comas Joan Baró Viaplana Elisabeth Segura Gubern 
  Oscar Baró Clariana Miquel González Monforte Mònica Serra Nieto 
        
Consell escolar de la Sagrada Familia. Consell de 
centres Rosa Pou Baró     
  Laura Aloy López     
        
Consell escolar municipal Rosa Pou Baró Miquel González Monforte Elisabeth Segura Gubern 
  Laura Aloy López Joan Baró Viaplana Mònica Serra Nieto 
        
Gerència del Parc de Can Muntañá   Joan Baró Viaplana   
    Miquel González Monforte   
        
Nomenament representants AMTU   Joan Baró Viaplana   
    Miquel González Monforte   
        
Consorci tractament Residus sòlids urbans maresme   Joan Baró Viaplana   
  Rosa Pou Baró     
        
ACM - Associació Catalana de Municipis Laura Aloy López     
    Joan Baró Viaplana   
        
Consorci Turisme Costa de Barcelona Maresme Oscar Baró Clariana     
    Joan Baró Viaplana   
        
FMC - Federació de Municipis de Catalunya   Joan Baró Viaplana   
  Laura Aloy López     
        
Consorci Digital Gestió Televisió Territorial Terrestre David Salvà Comas     
  Oscar Baró Clariana     
        

    
    
    
    
    

  

Consells i comissions 
municipals   

    
 

ERC PSC CIU 
EPEL - Entitat Pública Empresarial Local CALDES XXI Rosa Pou Baró Joan Baró Viaplana Joaquim Arnó Porras 
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  Oscar Baró Clariana   Marcos Blázquez García 
        
Consorci de les Viles Termals de Catalunya Rosa Pou Baró     
  Oscar Baró Clariana     
        
Comissió Politica del litoral Rosa Pou Baró     
    Joan Baró Viaplana   
        
Fundació privada Mercedes Torres Rosa Pou Baró     
        
        
Fons Català de cooperació Rosa Pou Baró     
  Laura Aloy López     
        
Associació de Defensa Forestal   Joan Baró Viaplana   
    Miquel González Monforte   
        
Associació de pescadors David Salvà Comas     
    Joan Baró Viaplana   
        
Consorci Localret Oscar Baró Clariana     
    Joan Baró Clariana   
        
Consell de Medi Ambient   Miquel González Monforte   
    Joan Baró Viaplana   
        
Ass. Pla estratègic litoral reg metropolitana bcn   Joan Baró Viaplana   
    Miquel González Monforte   
        

    
    
    
    
    
    
    

  

Consells i comissions 
municipals   

    
 

ERC PSC CIU 
Govern de salut mental central   Joan Baró Viaplana   
  Laura Aloy López     
        
Consell Escola Escola Bressol Rosa Pou Baró     
  Laura Aloy López     
        
Consell Escolar Ies Esteve Albert Rosa Pou Baró     
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  Laura Aloy López     
        
Entitats urbanístiques, comunitat d propietaris,   Joan Baró Viaplana   
juntes de conservació   Miquel González Monforte   
        

 
 
INTERVENCIONS: 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM):   
Val, al Consell esportiu municipal hi hauria en David Salvà i Oscar Baró com a suplent, en Joan 
Baró i Miquel González. 
 
Regidor Àngel Rusiñol (CiU):   
I faltaven els nostres que és l’Elisabeth de titular i la Mònica. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM):   
D’acord, així és igual eh? Al Consell Escolar de la Sagrada Família. Consell de Centres. Rosa 
Pou com titular i Laura Aloy com suplent. Consell Escolar Municipal: Rosa Pou i Laura Aloy per 
Esquerra, Miquel gonzález i Joan Baró amb PSC i CIU també saber si quedava igual. 
 
Regidor Àngel Rusiñol (CIU):   
Per convergència, la titular serà la Elisabeth i com a suplent la Mònica. 
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM):   
D’acord. Molt bé, la gerència del Parc Muntañá Joan Baró i Miquel González, nomenaments 
representants AMTU, Joan Baró i Miquel González. Nomanament al Consorci per el Tractament 
de Residus Sòlids Urbans del Maresme Joan Baró i Rosa Pou. Associació Catalana de 
Municipis Laura Aloy i Joan Baró. El Consorci de Turisme Costa Barcelona-Maresme Oscar 
Baró i Joan Baró. La Federació de Municipis de Catalunya Joan Baró i Laura Aloy. El Consorci 
Digital Gestió Televisió Territorial Terrestre David Salvà i Oscar Baró. Epel Entitat Pública 
Empresarial Local CALDES XXI Rosa Pou, Oscar Clariana per esquerra, Joan Baró pel PSC, i 
ens faltaria el representant de convergència. 
 
Regidor Àngel Rusiñol (CIU):  
Exacte, com a titular seria el Sr. Joaquim Arnó i com a suplent el Sr. Marcos Blázquez. 
 
Alcaldessa rosa Pou (ERC-AM):   
Val, al Consorci de Viles Termals de Catalunya Rosa Pou i Oscar Baró. Comissió Política del 
Litoral… ens fa l’efecte que, no sabem si és aquesta o un altre, que havia desaparegut, hi ha 
hagut alguns cambis però Rosa Pou i Joan Baró. La Fundació Privada Mercedes Torres, Rosa 
Pou per tema d’estatuts. Fons Català de Cooperació, Laura Aloy. Associació de Defensa 
Forestal, Joan Baró i Miquel González. Associació de Pescadors, David Salvà i Joan Baró.  
Consorci Localret, Oscar Baró i Joan Baró.  Consell de Medi Ambient, Miquel González i Joan 
Baró. Associació Pla Estratègic Litoral Reg. Metropolitana Bcn, Joan Baró i Miquel González. 
Govern de Salut Mental Central, Joan Baró i Laura Aloy. Consell Escolar Escola Bressol, Rosa 
Pou i Laura Aloy. Consell Escolar IES Esteve Albert, Rosa Pou i Laura Aloy. Entitats 
Urbanístiques, Comunitat de Propietaris, Juntes de conservació, Joan Baró i Miquel González. 
 
Regidor Àngel Rusiñol (CIU):   
Nosaltres ens abstenim en aquest punt. 
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VOTACIÓ: 
L’acord és aprovat per sis vots a favor, dels grups polítics municipals d’ERC-AM i PSC-CP, amb 
cinc abstencions del grup polític municipal de CiU.    
 
 
 
 
3. Aprovació de la periodicitat de la celebració de les sessions de la Junta de Govern per 
l’exercici 2016. 
 
En el Ple celebrat en data 13 de juliol de 2015 es va donar compte del Decret núm.322 de 6 de 
juliol de 2015, referent a determinar la composició de la Junta de Govern, en el punt tercer del 
qual es va establir que les sessions ordinàries tindran lloc amb caràcter quinzenal, respectant en 
tot cas la periodicitat establerta, mitjançant acord plenari, a l’inici del mandat, en la que 
s’establiran, a més, les dates i hores concretes de celebració.  
 
En el Ple celebrat en data 26 d’octubre de 2015 es va adoptar l’acord d’aprovar que la 
celebració de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, durant l’any 2015, seria els 
dilluns, cada quinze dies, a les 19,00 hores. 
 
De conformitat amb l’establert en l’art. 124 del Reglament Orgànic Municipal vigent, en 
concordança amb l’art.112 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. 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar que la celebració de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, 
durant l’any 2016, tindrà lloc els dilluns, cada quinze dies, a les 12,00 hores, segons el calendari 
següent: 
 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
Periodicitat quinzenal  
Hora 12.00h 

Gener a Juny 2016 Juliol a desembre 
2016 

 29/02/2016 04/07/2016 
 14/03/2016 18/07/2016 
 28/03/2016 05/09/2016 
 11/04/2016 19/09/2016 
 25/04/2016 03/10/2016 
 09/05/2016 17/10/2016 
 23/05/2016 31/10/2016 
 06/06/2016 14/11/2016 
 20/06/2016 28/11/2016 
  12/12/2016 
  26/12/2016 

 
Segon.- Establir que l’Alcaldia, mitjançant decret, podrà posposar o avançar la celebració de les 
sessions ordinàries, dintre de la mateixa quinzena de la data prevista per a la seva celebració 
preceptiva, per raons de força major, o quan el dia fixat sigui festiu o es trobi inclòs dintre d’un 
període de vacances, sempre que això no menyscabi la gestió dels assumptes municipals. 
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Votació:  
L’acord és aprovat per sis vots a favor, dels grups polítics municipals d’ERC-AM i PSC-CP, amb 
cinc abstencions del grup polític municipal de CiU.    
 
 
 
 
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, en el seu art.79 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 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 80 del ROM i l’art. 
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. 

 
Les Comissions Informatives celebraran reunions ordinàries la setmana anterior a la 
convocatòria de les sessions plenàries, i en qualsevol cas amb el règim de sessions que 
es fixi per 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 els següents 
 
ACORDS 
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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 Sra. ROSA POU BARÓ o regidor en qui delegui 
 
Vocals  Sra. LAURA ALOY LÓPEZ 
 
 
Pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya- Acord Municipal 
 
Sr. ÒSCAR BARÓ CLARIANA i suplent Sr. DAVID SALVÀ COMAS 
 
Pel grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya- Candidatura de Progrés  
 
 
Sr. JOAN ANDREU BARÓ i suplent Sr. MIQUEL GONZÁLEZ MONFORTE 
 
Pel grup municipal de Convergència i Unió  
 
Sr. JOAQUIM ARNÓ PORRAS o regidor en qui delegui 
 
Sr. MARCOS BLÁZQUEZ GARCÍA o regidor en qui delegui 
 
Secretari     
El de l’Ajuntament, o funcionari en qui delegui 
 
Els dictàmens s’aprovaran per vot ponderat. 
 
TERCER 
La Comissió Especial de Comptes, que és d’existència preceptiva, estarà integrada pels 
membres següents: 
 
President  Sr. ROSA POU BARÓ o regidor en qui delegui 
 
Vocals Sr. ÒSCAR BARÓ CLARIANA o regidor en qui delegui 
 
 
Pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya- Acord Municipal 
 
Sr. OSCAR BARÓ I CLARIANA i suplent Sr. DAVID SALVÀ I COMAS 
 
Pel grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya- Candidatura de Progrés  
 
Sr. JOAN ANDREU BARÓ i suplent Sr. MIQUEL GONZÁLEZ MONFORTE 
 
Pel grup municipal de Convergència i Unió  
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Sr. JOAQUIM ARNÓ I PORRAS i suplent Sr. MARCOS BLÁZQUEZ GARCIA 
 
Secretari              
El de l’Ajuntament, o funcionari en qui delegui 
 
Els dictàmens s’aprovaran per vot ponderat. 
 
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 la setmana anterior a la celebració 
de les sessions plenàries, i en qualsevol cas amb el règim de sessions que es fixi per Decret 
d’Alcaldia. 
 
SISÈ  
Comunicar aquest acord als Grups Polítics Municipals.  
 

INTERVENCIONS: 
Alcaldessa Rosa Pou  (ERC-AM):   
Val, hi estem tots d’acord no? 
 
Regidor Àngel Rusiñol (CIU):   
Si, el nostre vot és a favor. 
 
VOTACIONS: 
L’acord és aprovat per unanimitat dels 11 regidors/es dels grups polítics d’ERC-AM, PSC-CP i 
CiU. 
 
5. DETERMINAR ELS MEMBRES QUE EXERCIRAN ELS SEUS CÀRRECS AMB DEDICACIÓ 
PARCIAL 
 
 
Els membres de les corporacions locals que exerceixin els seus càrrecs amb dedicació parcial 
per realitzar funcions de presidència, vicepresidència o ostentar delegacions, o desenvolupar 
responsabilitats que així ho requereixin, percebran retribucions pel temps de dedicació efectiva a 
les mateixes, i en aquest cas seran, igualment, donats d'alta en el règim general de la Seguretat 
Social en aquest concepte, assumint les Corporacions les quotes empresarials que 
correspongui, de conformitat amb l’establert en l’art.75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora 
de les Bases de Règim Local.   
 
L’article 32 del ROM i l’art. 13 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 (ROF), que 
regula sobre la competència del Ple Corporatiu per determinar, dins de la consignació 
pressupostària corresponent, les quanties de les retribucions i indemnitzacions a què tindran dret 
els membres de la Corporació. 
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La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local 
(LRSAL), va modificar la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local 
(LBRL).  
 
En virtut del que disposa l’article 32 del ROM i l’art.166.1 i 166.2 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, 
aquesta Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents   
 
ACORDS: 
 
PRIMER  
Determinar que el Primer Tinent d’Alcalde, el senyor Joan Baró Viaplana, exercirà el seu càrrec 
amb dedicació parcial del 50% per ostentar delegacions de l’Alcaldia, i percebrà una retribució 
bruta anual de 20.000,00 € (VINT MIL euros) distribuïda en catorze pagues mensuals d’igual 
quantia, i donar-la d’alta en el règim general de la Seguretat Social. 
 
SEGON  
Condicionar l’eficàcia del present acord a l’existència de consignació pressupostària suficient 
mitjançant la corresponent modificació de crèdits en el pressupost vigent.  
 
TERCER 
Comunicar aquest acord als Regidors afectats. 
 
QUART 
Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de l’Estat, en la seu electrònica de l’Ajuntament, i fixar-
se en el tauler d'anuncis de la corporació. 
 
INTERVENCIONS: 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM):   
Molt bé, doncs el seu vot? 
 
Regidor Àngel Rusiñol (CiU):   
El nostre vot és d’abstenció. 
 
Votació:  
L’acord és aprovat per sis vots a favor, dels grups polítics municipals d’ERC-AM i PSC-CP, amb 
cinc abstencions del grup polític municipal de CiU.    
 
6. RETRIBUCIONS ALCALDIA 
 
Havent-se constituït el passat dia 23 de gener de 2016 el nou Ajuntament sorgit del Ple de Moció 
de Censura, es fa necessari procedir a l’establiment de la nova organització municipal. 
 
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 
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quals formen part, així com a ser indemnitzats per les despeses realitzades en l’exercici del 
càrrec.  
 
Aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, proposa al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció dels següents:  
 
 
 
ACORDS  
 
PRIMER 
Determinar que l’Alcaldessa de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, Rosa Pou Baró, exerceixi les 
seves funcions en règim de dedicació parcial del 75% i d’alta al règim corresponent de la 
Seguretat Social. 
 
SEGON 
Establir a favor de la senyora ROSA POU BARÓ en la seva condició de membre de la 
Corporació que desenvolupa les seves funcions en règim de dedicació parcial en funció de les 
atribucions que té conferides per llei, amb una retribució bruta anual de 29.000 euros (VINT-I-NOU 
MIL) euros, els quals percebrà 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 
Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de l’Estat, en la seu electrònica de l’Ajuntament, i fixar-
se en el tauler d'anuncis de la corporació. 
 
 
INTERVENCIONS: 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM):   
Molt bé, doncs el seu vot? 
 
Regidor Àngel Rusiñol (CiU):  
Exacte, el nostre vot és d’abstenció. 
 
Votació:  
L’acord és aprovat per sis vots a favor, dels grups polítics municipals d’ERC-AM i PSC-CP, amb 
cinc abstencions del grup polític municipal de CiU.    
 
 
7. MODIFICACIÓ DE L’ACORD DE DESIGNACIÓ DE PORTAVEUS. 
 
1.Havent-se constituït el passat dia 23 de gener de 2016 el nou Ajuntament sorgit del Ple de 
Moció de Censura que va prosperar, 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, que el ROM regula a l’art.84 i següents. 
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2.Vist que en data de 1 de juliol de 2015 ha tingut entrada en aquest Ajuntament, escrit dels 
Regidors de la Candidatura ERC-AM a Caldes d’Estrac, constituint-se en GRUP MUNICIPAL 
D’ESQUERRA REPUBLICANA integrat per les següents persones: 
 
ROSA POU BARÓ 
ÒSCAR BARÓ CLARIANA 
LAURA ALOY LÓPEZ 
Sr. DAVID SALVÀ COMAS 
3.Vist que en data 9 de febrer de 2016 ha tingut entrada en aquest Ajuntament, escrit dels 
Regidors de la Candidatura ERC-AM a Caldes d’Estrac nomenant els següents portaveus: 

 
Portaveu titular: 
 
LAURA ALOY LÓPEZ 
 
Portaveu suplent: 
 
OSCAR BARÓ CLARIANA 
 
2.Vist que en data de 1 de juliol de 2015 ha tingut entrada en aquest Ajuntament, escrit dels 
Regidors de la Candidatura PSC-CP, constituint-se en GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA, PSC-CP 
integrat per les següents persones: 
 
 
JOAN BARÓ VIAPLANA 
MIQUEL GONZÁLEZ MONFORTE 
 
I nomenant els següents portaveus: 
 
Portaveu titular: 
 
JOAN BARÓ VIAPLANA 
 
Portaveu suplent: 
 
MIGUEL GONZALEZ MONFORTE  
 
4.Vist que en data 7 de juny de 2015 ha tingut entrada en aquest Ajuntament escrit núm. 2172 de 
registre entrada, dels Regidors de la Candidatura de CiU, constituint-se en GRUP MUNICIPAL 
DE CIU, integrat per les següents persones: 
 
JOAQUIM ARNÓ PORRAS 
ELISABETH SEGURA GUBERN 
ÀNGEL RUSIÑOL ESTEBAN 
MARCOS BLÁZQUEZ GARCIA  
MÒNICA SERRA NIETO 
 
I nomenant els següents portaveus: 
 
Portaveu titular: 
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ÀNGEL RUSIÑOL ESTEBAN 
 
Portaveu suplent: 
 
MÒNICA SERRA NIETO 
 

 

 

ACORDS:  

PRIMER 
Donar-se per assabentat dels escrits presentats pels respectius grups municipals que queden 
constituïts de la següent forma : 
 
 
GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC-AM) integrat pels 
següents membres 
 
ROSA POU BARÓ 
ÒSCAR BARÓ CLARIANA 
LAURA ALOY LÓPEZ 
DAVID SALVÀ COMA 
GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA (PSC-CP) integrat pels següents membres; 
 
JOAN BARÓ VIAPLANA 
MIQUEL GONZÁLEZ MONFORTE 
 
 
GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU), integrat pels següents membres: 
 
JOAQUIM ARNÓ PORRAS 
ELISABETH SEGURA GUBERN  
ÀNGEL RUSIÑOL ESTEBAN 
MARCOS BLÁZQUEZ GARCIA  
MÒNICA SERRA NIETO 
 
i dels seus portaveus: 
 
GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC) 
 
Portaveu titular: 
LAURA ALOY LÓPEZ 
 
Suplent: 
OSCAR BARÓ 
 
 
GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA (PSC-PMC) 
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Portaveu titular: 
JOAN BARÓ VIAPLANA 
 
Suplent: 
MIGUEL GONZALEZ MONFORTE 
 
GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU) 
 
Portaveu Titular: 
ÀNGEL RUSIÑOL ESTEBAN 
 
Suplent: 
MÒNICA SERRA NIETO 
 
 
 
INTERVENCIONS: 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM):   
Val doncs, votem a veure si estem d’acord amb aquest punt. 
 
Regidor Àngel Rusiñol (CIU):   
El nostre vot és d’abstenció. 
 
Alcaldessa rosa Pou (ERC-AM):   
Molt bé, doncs queda aprovat.   
Ja no tenim més punts perquè és un Ple extraordinari. No sé si els membres de convergència 
volen comentar alguna cosa.... 
 
Regidor Joaquim Arnó (CIU):   
Comentar sobre què?  
 
Alcaldessa Rosa Pou (ERC-AM):   
Sobre el cartipàs. No? 
Doncs, llavors ja estem. Aixequem la cessió. El mes que ve tenim un Ple ordinari on s’hi 
tractaran més temes i on tots podrem participar. Moltíssimes gràcies per haver vingut. Bona nit. 
 
VOTACIÓ: 
L’acord és aprovat per sis vots a favor, dels grups polítics municipals d’ERC-AM i PSC-CP, amb 
cinc abstencions del grup polític municipal de CiU.    
 
 
I sense més assumptes a tractar, l’Alcaldessa aixeca la sessió quan són les 20:18 hores, de la 
qual, com a secretària, estenc aquesta acta. 
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