
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE EN FUNCIONS DE JUNTA GENERAL DE LA 

SOCIETAT GESTIÓ MUNICIPAL DE SERVEIS, SA, DE DATA 22.07.2021 

 

Òrgan: Ple en funcions de JUNTA GENERAL de LA SOCIETAT GESTIÓ MUNICIPAL DE 

SERVEIS, SA 

Sessió: Extraordinària 

Acta: 1/2021 

Data: 22 de juliol de 2021 

Hora inici: 18:50 hores 

Hora final: 19:00 hores 

Lloc: Videoconferencia. 

 

 

 

Assistents 

 

Isidre Pineda i Moncusí, Alcalde  

Laia Cuscó Pallarès, regidora 

David Través i Ambrosio, regidor (ERC-AM) 

Núria Carné i Navarro, regidora (ERC-AM) 

Jaume Mauri i Sala, regidor (ERC-AM) 

Germania de los Angeles Llive Cruz, regidora (ERC-AM) 

Jordi Martin i Forns, regidor (ERC-AM) 

Josep Busquets López, regidor (ERC-AM) 

Carme Germà Vila, regidora (ERC-AM) 

Carla Millán Peñaranda, regidora (PSC-CP) 

Xavier Moreno García, regidor (PSC-CP) 

Armando Cañizares Batlle, regidor (PSC-CP) 

Marta Barnils Uña, regidora (CUP-AMUNT) 

Ferran Gay Boelle, regidor (CUP-AMUNT) 

Pere Morcillo i Pérez-Hita, regidor (JUNTS) 

Joan Tarradas i Fonts, regidor (JUNTS-independent) 

Montserrat Romano Bosch, regidora (PPC) 

 

 



 

 

 

No assistents 

 

 

Secretari 

 

David Sanchez Hidalgo. Advocat 

 

Assessor jurídic GMSSA 

 

Juan José Bernal Cid. Advocat 

 

 Essent les 18.50 hores i mitjançant videoconferencia de conformitat amb allò establert a l’apartat 

4 de l’article 3 del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo 

a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria (conforme el 2 redactat 

donat pel RDL 2/2021), el Sr. President va declarar oberta la sessió, on es va donar compte dels 

acords que s’assenyalen a continuació 

 

 

 

  

1. Aprovar el cessament i el nomenament dels consellers del Consell 

d’Administració de l’empresa municipal GESTIÓ MUNICIPAL DE SERVEIS 

SA, que no formen part de la Corporació Municipal (consellers que no son 

càrrecs electes).  

 

2. Aprovar l’acta de data 22 de juliol de 2021 
 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 

L’alcalde obre la sessió. 

 

 



 

 

 

1. Aprovar el cessament i el nomenament dels consellers del Consell 
d’Administració de l’empresa municipal GESTIÓ MUNICIPAL DE SERVEIS 
SA, que no formen part de la Corporació Municipal (consellers que no son 
càrrecs electes).  
 

 

El President del Consell d'Administració de l'empresa Gestió Municipal de Serveis SA (GMSSA) 

presenta per a la seva aprovació per la Junta General d’Accionistes la renovació dels càrrecs de 

consellers del Consell d’Administració que no son membres de la Corporació Municipal.  

D'acord amb els estatuts de l'empresa Gestió Municipal de Serveis SA (GMSSA), els consellers 

del Consell d'Administració que no siguin membres de la Corporació Municipal tindran una 

vigència en el seu càrrec de dos anys.  

El senyor Jordi Pagès i Martínez, arquitecte tècnic municipal de l'Ajuntament de Caldes de 

Montbui, amb el número de DNI 36934584B, va ser nomenat conseller del Consell 

d’Administració de la societat Gestió Municipal de Serveis SA, en la sessió de la Junta General 

d’Accionistes de data 18 de juliol de 2019.  

El senyor Joan Busquets i Xambó, cap de l'Àrea de Serveis Territorials de l'Ajuntament de Caldes 

de Montbui, amb el número de DNI 43627362L, va ser nomenat conseller del Consell 

d’Administració de la societat Gestió Municipal de Serveis SA, en la sessió de la Junta General 

d’Accionistes de data 18 de juliol de 2019.  

Aquests nomenaments varen ser elevats a públic davant la notari Olga Romebes Colomina, a 

Caldes de Montbui, mitjançant l'escriptura atorgada el 25 de setembre de 2019, amb número de 

protocol 643/2019.  

El dia 18 de juliol de 2021 caducaran, per compliment del termini de vigència, els càrrecs de 

conseller, que no son membres de la Corporació Municipal, del Consell d’Administració de 

l’empresa Gestió Municipal de Serveis, SA, que ostenten el senyor Jordi Pagès i Martínez i el 

senyor Joan Busquets i Xambó, i es creu convenient renovar-los per un període de dos anys.  

El senyor Jordi Pagès i Martínez i el senyor Joan Busquets i Xambó accepten la renovació en els 

càrrecs respectius com a consellers que no son membres de la Corporació Municipal del Consell 

d’Administració de l’empresa Gestió Municipal de Serveis SA, declarant no estar inclosos en cap 

causa d’incompatibilitat legal per el seu exercici.  

Per tant, proposo a la Junta General d'Accionistes que acordi:  

Primer. Cessar, per compliment del termini de vigència el dia 18 de juliol de 2021, dels càrrecs 

de consellers del Consell d’Administració de l’empresa Gestió Municipal de Serveis, SA, que no 



 

 

son membres de la Corporació Municipal, a les persones que es detallen a continuació amb les 

seves dades personals:  

Sr. Jordi Pagès i Martínez, arquitecte tècnic municipal de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, 

amb el número de DNI 36934584B, casat, amb domicili al carrer de Corredossos de Baix, número 

27, de Caldes de Montbui (08140).  

Sr. Joan Busquets i Xambó, cap de l'Àrea de Serveis Territorials de l'Ajuntament de Caldes de 

Montbui, amb el número de DNI 43627362L, vidu, amb domicili al carrer del General Padrós, 

número 42, 2n pis, porta 2a, de Caldes de Montbui 808140).  

Segon. Nomenar com a consellers del Consell d’Administració de l’empresa Gestió Municipal de 

Serveis, SA, que no son membres de la Corporació Municipal, per un període de dos anys, a les 

persones que es detallen a continuació amb les seves dades personals:  

Sr. Jordi Pagès i Martínez, arquitecte tècnic municipal de l'Ajuntament de Caldes de Montbui, 

amb el número de DNI 36934584B, casat, amb domicili al carrer de Corredossos de Baix, número 

27, de Caldes de Montbui (08140).  

Sr. Joan Busquets i Xambó, cap de l'Àrea de Serveis Territorials de l'Ajuntament de Caldes de 

Montbui, amb el número de DNI 43627362L, vidu, amb domicili al carrer del General Padrós, 

número 42, 2n pis, porta 2a, de Caldes de Montbui 808140).  

La durada dels càrrecs dels consellers que no son membres de la Corporació Municipal és de 

dos anys, podent ser reelegibles per altres períodes d’igual durada. Es fa constar que en el cas 

que finalitzi la seva relació laboral amb l’Ajuntament de Caldes de Montbui, aleshores també 

cessaran en els seus càrrecs de consellers del Consell d’Administració de Gestió Municipal de 

Serveis SA.  

Tercer. Notificar aquests acords a totes les persones que han cessat com a consellers del Consell 

d’Administració de la societat Gestió Municipal de Serveis SA.  

Quart. Notificar aquest acord a totes les persones que han estat nomenades com a consellers 

del Consell d’Administració de la societat Gestió Municipal de Serveis SA, en el ben entès que si 

en el termini de cinc dies des de la recepció de la notificació no manifesten res en contra 

s’entendrà que accepten tàcitament els nomenaments que conté.  

Cinquè. Facultar al president del Consell d’administració per a la signatura de tots els documents 

per elevar a públics aquests acords de la societat Gestió Municipal de Serveis SA, junt amb les 

notificacions, els certificats i les acceptacions adients, així com per efectuar qualsevol altre 

tramitació, en relació amb la inscripció d’aquests al Registre Mercantil de Barcelona i al Registre 

d’Ens Locals de Catalunya.  

Sisè. Facultar al secretari del Consell d’Administració de la societat Gestió Municipal de Serveis 

SA per a elevar a públic els presents acords.  

 



 

 

 

 

 

S´obre el torn de preguntes sense que cap assistent façi us del mateix. 

 

Seguidament, el Ple en funcions de Junta General de la societat Gestió Municipal de Serveis, 

SA, aprova per majoria absoluta dels presents  (16), amb 9 vots favorables dels membres del 

grup municipal d’ERC, 2 vots a favor del grup municipal CUP-AMUNT, 3 vots a favor del PSC, 2 

vots a favor de JUNTS i l´abstenció del PPC  

 

ACORDA:: 

 

 Primer. Cessar, per compliment del termini de vigència el dia 18 de juliol de 2021, dels càrrecs 
de consellers del Consell d’Administració de l’empresa Gestió Municipal de Serveis, SA, que no 
son membres de la Corporació Municipal, el  Sr. Jordi Pagès i Martínez i Sr. Joan Busquets i 
Xambó. 
Segon. Nomenar com a consellers del Consell d’Administració de l’empresa Gestió Municipal de 
Serveis, SA, que no son membres de la Corporació Municipal, per un període de dos anys, el  Sr. 
Jordi Pagès i Martínez i Sr. Joan Busquets i Xambó. 

Tercer. Notificar aquests acords a totes les persones que han cessat com a consellers del Consell 
d’Administració de la societat Gestió Municipal de Serveis SA.  

Quart. Notificar aquest acord a totes les persones que han estat nomenades com a consellers 
del Consell d’Administració de la societat Gestió Municipal de Serveis SA, en el ben entès que si 
en el termini de cinc dies des de la recepció de la notificació no manifesten res en contra 
s’entendrà que accepten tàcitament els nomenaments que conté.  

Cinquè. Facultar al president del Consell d’administració per a la signatura de tots els documents 
per elevar a públics aquests acords de la societat Gestió Municipal de Serveis SA, junt amb les 
notificacions, els certificats i les acceptacions adients, així com per efectuar qualsevol altre 
tramitació, en relació amb la inscripció d’aquests al Registre Mercantil de Barcelona i al Registre 
d’Ens Locals de Catalunya.  

Sisè. Facultar al secretari del Consell d’Administració de la societat Gestió Municipal de Serveis 
SA per a elevar a públic els presents acords.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. APROVAR LA PRESENT ACTA DE DATA 22 DE JULIOL DE 2021 

 

ACORDA. Per unanimitat dels presents s’aprova la present acta de data 22 de juliol de 2021, 

segons l’article 202 del Real Decreto Legislativo 1/2010 pel qual s’aprova el Text Refós de la Ley 

de Sociedades de Capital. 

 

 

L’alcalde aixeca la sessió a les 19 hores i 00 minuts, de la qual cosa, com a secretari estenc 

aquesta acta. 

 

 

 

 

El secretari Junta Gral.           Vist i plau 

       L’alcalde- President Junta General 

 

 

 

 

 

 

 

David Sánchez Hidalgo           Isidre Pineda Moncusí 

 

 

 

 


		2021-07-29T19:48:45+0200
	SANCHEZ HIDALGO DAVID - 46757587J


		2021-09-08T14:17:41+0200
	Isidre Pineda Moncusí - DNI 47154987L (TCAT)




