és noticia

ERC governa a Caldes de Montbui amb majoria absoluta i Jordi Solé és reelegit alcalde
El 14 de juny, un cop constituït lAjuntament, lalcalde va signar les delegacions i funcions que assumiran els 9 regidors i regidores que lacompanyen
en la formació del govern municipal per a la legislatura 2011/2015. La delegació de funcions i càrrecs serà ratificada en el Ple de Cartipàs,
que tindrà lloc el 30 de juny de 2011 i que clou el procés de configuració del nou Ajuntament.
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de les eleccions
municipals del
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Els càrrecs electes que
formen el consistori
calderí

ERC ha estat la formació més
votada de les eleccions municipals a Caldes de Montbui.
Amb 3.312 vots, que suposen
el 50,48% dels vots emesos,
ha doblat la representació
aconseguida lany 2007, passant de 5 a 10 regidors i obtenint majoria absoluta.

Jordi Solé i Ferrando
34 anys. Politòleg
Alcalde (ERC)

Josep Gaspar Blancafort
39 anys. Dissenyador gràfic
Regidor de Cultura i patrimoni
(ERC)

Vicenç Personat Pallarès
56 anys. Director d'oficina bancària
Primer tinent dalcalde
dUrbanisme, planejament
territorial i urbanitzacions, dObra
pública, serveis i habitatge, i de
Recursos Humans (ERC)

Montserrat Grau Giner
31 anys. Imatge i comunicació
Segona tinent dalcalde dEsports
i de Joventut (ERC)

Isidre Pineda Moncusí
24 anys. Periodista i politòleg
Quart tinent dalcalde dAcció
social, de Promoció turística i
termalisme i de Participació
ciutadana i cooperació (ERC)

Josep Ramon Marañés Vidal
30 anys. Assessor fiscal
Regidor dHisenda i de Promoció
econòmica (ERC)

Sara Marcé Adrián
48 anys. Funcionària
Regidora de Règim intern i atenció
a la ciutadania (ERC)

Maria Pilar Aznar López
51 anys. Monitora sociocultural
Regidora de Treball i de Gent gran
(ERC)

Josep Miquel Galvan Mascarell
47 anys. Tècnic municipal
Regidor de CiU

M. Àngels Garcia Pou
40 anys. Secretària de direcció
Regidora de CiU

Montserrat Coll Mañosa
35 anys. Llicenciada en dret
Regidora i portaveu del PSC

Xavier Ortega Guillén
42 anys. Comercial
Regidor del PSC

Roser Guiteras López
43 anys. Professora
Regidora dEducació i formació
permanent (ERC)

Jaume Mauri Sala
37 anys. Productor teatral i músic
Tercer tinent dalcalde dEspais
públics i sostenibilitat (ERC)

Montserrat Romano Bosch
40 anys. Dissenyadora gràfica
Regidora i portaveu del PPC

Pau Olóndriz de Moragas
53 anys. Informàtic
Regidor i portaveu dICV-EUiA

La resta de formacions que
han aconseguit representació han estat: CiU (amb 955
vots i tres regidors), PSC
(amb 853 vots i dos regidors),
PPC (amb 505 vots i una regidora) i ICV-EUiA (amb 403
vots i un regidor).
Pel que fa a la participació,
a Caldes de Montbui van votar 6.668 persones, xifra que
representa el 53,52% del
cens electoral convocat a les
urnes en aquesta ocasió.
Ple de Constitució
30 dies després de les eleccions municipals, va tenir
lloc el Ple de Constitució de
lAjuntament, en el quan van
prendre possessió del seu
càrrec els 17 regidors i regidores que formen el consistori calderí per a la legislatura 2011/2015. En el mateix
ple, va ser investit alcalde
Jordi Solé i Ferrando, amb 11
dels 17 vots a favor. Solé va
obtenir el suport dERC i del
PPC. PSC i ICV-EUiA van votar en blanc i CiU va votar
al candidat Òscar Serra.
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Òscar Serra i Chinchilla
35 anys. Advocat
Regidor i portaveu de CiU

Informatiu municipal de caldes de montbui juny de 2011
www.caldesdemontbui.cat

CV5

