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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT

DEL DIA 17 DE FEBRER DE 2004.

Sant Celoni, 17 de febrer de 2004.

Es reuneixen al saló de sessions de la casa consistorial a les 21:00 hores
de la nit, en primera convocatòria i sota la presidència de l’alcalde Joan
Castaño Augé, a l'objecte de portar a terme la sessió extraordinària del
Ple de l'ajuntament, les regidores Lourdes Donado Riera, Josefa Lechuga
Garcia, i els regidors Jordi Arenas Vilà, Josep Capote Martín, Miquel Vega
Vega, Raül Casado Jiménez, Francesc Garcia Mundet, Josep M. Bueno
Martínez, Emili Bosch Oliveras, Francesc Deulofeu Fontanillas, Carles Mas
Lloveras, Jordi Cuminal Roquet, Miquel Negre Sánchez, Josep Alsina
Lloreda, Ramon Segarra Montesó i Josep M. Pasqual Arenas, assistits pel
secretari de la corporació José Luis González Leal.

Abans d’iniciar-se la sessió, el Sr. alcalde diu que aquest és un ple que se
celebra especialment per fer el sorteig dels membres de les Meses
Electorals per una qüestió de terminis legals però que malgrat tot ofereix
la paraula al públic assistent per si algú vol comentar alguna qüestió
relacionada o no amb l’ordre del dia d’avui, sense que ningú faci ús de la
paraula.

Es procedeix, doncs, a tractar els punts continguts a l’ordre del dia.

1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ESBORRANY DE L’ACTA DE LA
SESSIÓ DEL DIA 29 DE DESEMBRE DE 2003.

El Sr. alcalde pregunta als membres de la corporació si han de formular
alguna observació a l’acta de la sessió del Ple del dia 29 de desembre de
2003, l’esborrany de la qual s'ha distribuït per correu electrònic a tots els
regidors. En no formular-se cap objecció, per unanimitat, s'acorda
l’aprovació de la referida acta.

2.- SORTEIG DE LES PERSONES QUE SERAN MEMBRES DE LES
MESES ELECTORALS A LES ELECCIONS AL CONGRÉS DELS
DIPUTATS I AL SENAT QUE ES RELITZARAN EL DIA 14 DE MARÇ
DE 2004.-
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Atès que per Reial Decret 100/2004, de 19 de gener, del President del
Govern de l’Estat (publicat al Butlletí Oficial de l’Estat número 17 de 20
de gener de 2004), han estat convocades eleccions al Congrés dels
Diputats i al Senat que s’hauran de celebrar el proper diumenge 14 de
març.

Atès que, de conformitat amb allò que disposa l’article 26.4 de la Llei
Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, els
ajuntaments han de procedir entre els dies 14 i 18 de febrer de 2004 al
sorteig dels membres que formaran part de les meses electorals
encarregades de recollir els vots emesos pels electors durant el dia 14 de
març de 2004 i escrutar el contingut de les urnes un cop conclosa la
votació.

Atès que els membres de les meses electorals i els seus suplents han de
ser triats d’entre totes els persones incloses al cens electoral, que
compleixin els requisits mínims establerts per l’article 26.2 de la Llei
Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, és a dir, els
que siguin majors de 18 anys i menors de 65 anys, que sàpiguen llegir i
escriure per a ser triats com a vocals, i que estiguin en possessió del títol
de batxiller per a ser triats com a presidents.

De conformitat amb l’anterior, és procedent que el Ple de la corporació
efectuï el sorteig de les persones que seran membres de les meses
electorals, tant els titulars com els seus suplents.

Per tot això, a proposta de l’Alcaldia per unanimitat S’ACORDA:

Primer.- Efectuar el sorteig de les persones que el proper 14 de març de
2004 seran membres de les meses electorals, tant els titulars com els
seus suplents, d’entre les persones que estiguin inscrites al cens electoral
i que reuneixin els requisits establerts a l’article 26.2 de la Llei Orgànica
5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

Segon.- Notificar els resultats del sorteig als interessats dins els propers
3 dies naturals, per al seu coneixement, als efectes escaients i amb
expressió dels recursos a què tinguin dret.

Adoptats aquests acords es procedeix a efectuar el sorteig públic de
manera automàtica, a través del programa informàtic ELECTOR,
dissenyat per l’empresa SPAI Gestió de Serveis Integrals i Sistemes
d’Informació SL, per a facilitar les tasques del procés electoral.
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Prèviament en el programa s’han introduït les dades del cens electoral,
tancat el dia 1 de desembre de 2003, facilitades per l’Institut Nacional
d’Estadística.

Es procedeix a efectuar el sorteig d’acord amb les instruccions del
programa ELECTOR, de manera que la designació dels càrrecs de
presidents i vocals i dels seus suplents, que han de formar part de les
meses electorals a constituir el proper diumenge 14 de març d’enguany,
recau en les persones que a continuació s’expressen:

Abans de procedir a fer públic el sorteig, el Sr. Alcalde fa una explicació
relacionada amb el canvi de col·legis electorals dient que per un tema de
repartiment de la quantitat de persones que anaven a votar i també de
situació dels col·legis electorals que feia que ens trobéssim que hi havia
moltes persones d’alguns llocs de Sant Celoni que s’havien de desplaçar
molt, com per exemple, totes les persones que viuen al barri de les Illes
Belles, havien d’anar al col·legi situat al Servei d’Aigües de SOREA a la
carretera Vella que a més a més estava al davant mateix de l’altre
col·legi situat a l’Ateneu, es va sol·licitar fa uns mesos de comú acord
amb la INE, la substitució del col·legi electoral situat a SOREA que es
passa a ubicar a un col·legi nou a les Illes Belles (local municipal) on
podran anar a votar tots els habitants de les Illes Belles i Molí Paperer i
també la substitució del col·legi electoral que fins ara estava situat a la
Moncanut ubicant un nou col·legi al barri de les Borrelles per totes
aquelles persones d’aquella zona, tenint en compte també la creació
d’aquest col·legi de cara al futur creixement en el Pla Parcial les Torres.
Totes aquelles persones que anaven a votar a SOREA i que son de la
zona situada entre la carretera Vella i la via del ferrocarril, tindran el seu
lloc per votar a l’Ateneu.

Després d’aquesta intervenció, es fa públic el sorteig donant els noms
dels titulars de cada mesa:
DISTRICTE 1, SECCIÓ 1, MESA A

President Herrera Pons, Miguel Angel
1r Vocal Díaz Morillas, Maria ZoraidaTITULARS
2n Vocal Deulofeu Boix, Miquel
President Claparols Fabri, Mònica
1r Vocal Gifra Figueras, Maria del Carme

PRIMERS
SUPLENTS

2n Vocal Gener Martí, Jordi
President Illa Quer, Maria Magdalena
1r Vocal Andía Gascón, Susana

SEGONS
SUPLENTS

2n Vocal Alonso Avilés, Maria Dolores
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DISTRICTE 1, SECCIÓ 1, MESA B

President Morón Martínez, Glòria
1r Vocal Puigtió Ruiz, JosepTITULARS
2n Vocal Puig Auledas, Glòria
President Millan Deulofeu, Ferran
1r Vocal Medina López, Anna Maria

PRIMERS
SUPLENTS

2n Vocal Masuet Martínez, Jordi
President Martín Rabanal, Ricardo
1r Vocal Orero Terrasa, Pere

SEGONS
SUPLENTS

2n Vocal Oliveras Fonoll, Fèlix

DISTRICTE 1, SECCIÓ 1, MESA C

President Valero Lafuente, Maria Pilar
1r Vocal Riera Armengol, GemmaTITULARS
2n Vocal Requejo Gómez, Rubén
President Tortosa Sánchez, Antonio
1r Vocal Sibina Bernat, Maria Assumpció

PRIMERS
SUPLENTS

2n Vocal Septién Rodero, Fernando
President Torrents Mora, Antonio
1r Vocal Villegas Herrera, Felipe

SEGONS
SUPLENTS

2n Vocal Vila Torrent, Jaume

DISTRICTE 1, SECCIÓ 2, MESA A

President Isla Pérez, Manuel
1r Vocal Domènech Torrent, JaumeTITULARS
2n Vocal Digón González, Ramon
President Coll Herrera, Alícia
1r Vocal Garriga Vives, Emili

PRIMERS
SUPLENTS

2n Vocal Garcia Pujals, Maria Antònia
President Jas Ribas, Montserrat
1r Vocal Adan Canudas, Ana Isabel

SEGONS
SUPLENTS

2n Vocal Justribo Giribet, Anna
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DISTRICTE 1, SECCIÓ 2, MESA B

President Sobrino Sorinas, José Francisco
1r Vocal Pou Illa, LluísTITULARS
2n Vocal Ponsatí Sagristà, Rosa Maria
President Nogueira Arenas, Maria Rosa
1r Vocal Rosell Pagès, Maria Carme

PRIMERS
SUPLENTS

2n Vocal Romero Grivé, Lourdes
President Salvadó Castelló, Maria Rosa
1r Vocal Torres Ginesta, Pere

SEGONS
SUPLENTS

2n Vocal Tayeda Bilbeny, Maria Rosa

DISTRICTE 1, SECCIÓ 3, MESA A

President Domene Gensana, Sònia
1r Vocal Garcia Pérez, Melina RaquelTITULARS
2n Vocal Garcia Gómez, Maria Dolors
President Cayon Costa, Magda
1r Vocal Alvarez López, Félix

PRIMERS
SUPLENTS

2n Vocal Jurado Navarro, Maria Reyes
President Blanch Pavon, Eva Maria
1r Vocal Cañadas Arrufat, Francisco

SEGONS
SUPLENTS

2n Vocal Campeny Retamero, Francesc

DISTRICTE 1r, SECCIÓ 3, MESA B

President Pladevall Soldevila, Margarita
1r Vocal Puig Magem, FerranTITULARS
2n Vocal Pou Pibernat, Mònica
President Muñoz del Amo, Robert
1r Vocal Santamaria Salas, Manuela

PRIMERS
SUPLENTS

2n Vocal Sánchez Morón, Dolors
President Mesa Torres, Mercedes
1r Vocal Lozano Peral, Manuel

SEGONS
SUPLENTS

2n Vocal López Parache, Isabel
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DISTRICTE 1, SECCIÓ 4, MESA A

President Fernández Calderón, Yolanda
1r Vocal Blanché Gómez, JuditTITULARS
2n Vocal Avellaneda Riera, Josep
President Calls Sarrablo, Sara
1r Vocal Izquierdo Tercero, Josefa

PRIMERS
SUPLENTS

2n Vocal Hernández Torres, Manuel Martín
President Giralt Rull, Maria
1r Vocal García Sanz, José

SEGONS
SUPLENTS

2n Vocal Galindo Vallès, Flora

DISTRICTE 1, SECCIÓ 4, MESA B

President Requena Travé, Estrella
1r Vocal Peláez Sánchez, Juan AntonioTITULARS
2n Vocal Pacheco Julià, Josefina
President Ridorsa Juhé, Maria del Pilar
1r Vocal López Lozano, Adoración

PRIMERS
SUPLENTS

2n Vocal Lázaro Barrientos, José
President Rodrigo Carreras, Maria Teresa
1r Vocal Ramírez Merino, Immaculada

SEGONS
SUPLENTS

2n Vocal Porrero Chaves, Jesús

DISTRICTE 1, SECCIÓ 5, MESA A

President Escudero Santos, Jorge
1r Vocal Garcia Álvarez, FranciscaTITULARS
2n Vocal Gálvez Recio, Manuel
President Carnicero Faibella, Maria Cristina
1r Vocal Ibáñez Edo, Sara

PRIMERS
SUPLENTS

2n Vocal Herrero Escobar, Natàlia
President Boada Puchol, Arnau
1r Vocal Barquero Rodríguez, Antonio

SEGONS
SUPLENTS

2n Vocal Badimon Roman, Eduardo
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DISTRICTE 1, SECCIÓ 5, MESA B

President Plaza Gutiérrez, Fernando
1r Vocal Purificación Capote, AntonioTITULARS
2n Vocal Puig Soler, Jordi
President Morales Garcia, José
1r Vocal Sánchez Jurado, Sònia

PRIMERS
SUPLENTS

2n Vocal Sánchez Blanco, Rubén
President Lloberas del Castillo, Maria del Carmen
1r Vocal Vives Musachs, Joaquim

SEGONS
SUPLENTS

2n Vocal Villacreces Garcia, Laura

DISTRICTE 1, SECCIÓ 6, MESA A

President Giró Sánchez, Joan Antoni
1r Vocal Gómez Mancera, Maria CarmenTITULARS
2n Vocal Giralt Vives, Oriol
President González Ariza, Victoria
1r Vocal Àlvarez Lavado, Ramona

PRIMERS
SUPLENTS

2n Vocal Alfaras Panareda, Teresa
President González Costa, Maria del Pilar
1r Vocal Ciruela Rivera, Francisca

SEGONS
SUPLENTS

2n Vocal Cassà Sanfeliu, Jaume

DISTRICTE 1, SECCIÓ 6, MESA B

President Vallespí Mendoza, Daniel
1r Vocal Riera Berenguer, MercèTITULARS
2n Vocal Retamero López, Raquel
President Ventura Roman, Ramsés
1r Vocal Tarridas López, Abel

PRIMERS
SUPLENTS

2n Vocal Soler Pina, Salvador
President Vives Montplet, Montserrat
1r Vocal Martínez Calatayud, Esperanza

SEGONS
SUPLENTS

2n Vocal Martín Gálvez, Miguel
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DISTRICTE 1, SECCIÓ 7, MESA A

President Córdoba Hervàs, Miquel
1r Vocal Blanco Pulido, Fernando JoséTITULARS
2n Vocal Bañón Esparza, Joana
President Arenas Gil, Montserrat
1r Vocal Allué Fontiguell, Montserrat

PRIMERS
SUPLENTS

2n Vocal Acacio Herrera, Rosa Maria
President Encinas Guevara, Maria Dolores
1r Vocal Gómez Villafruela, Cándido

SEGONS
SUPLENTS

2n Vocal Garriga Paytuví, Lluís

DISTRICTE 1, SECCIÓ 7, MESA B

President Tayeda Rodríguez, Ana
1r Vocal Rocha Lorente, ManuelTITULARS
2n Vocal Ramírez Cuesta, Francisco
President Puig Costa, Ramon
1r Vocal Mata Sirvent, Jesús

PRIMERS
SUPLENTS

2n Vocal Martín Puertas, Gemma
President Pagès Puig, Carles
1r Vocal Sánchez González, Francisco

SEGONS
SUPLENTS

2n Vocal Salichs Oliveras, Jaume

DISTRICTE 2, SECCIÓ 1, MESA A

President Masó Clopés, Montserrat
1r Vocal Alcón Martín, AntonioTITULARS
2n Vocal Aguila Paredes, Jordi
President Villamil Guacaneme, Ana Rosalba
1r Vocal Haro López, Eva Maria

PRIMERS
SUPLENTS

2n Vocal Giol Planas, Maria
President García Duran, Adela
1r Vocal Rojas Cortés, Eva Maria

SEGONS
SUPLENTS

2n Vocal Riera Casero, Soraya
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DISTRICTE 2, SECCIÓ 1, MESA B

President Oliveras Gálvez, Sandra
1r Vocal Bonamusa Moré, MontserratTITULARS
2n Vocal Bartoll Alcántara, Cristina
President Martín de la Torre Grande, Carmen
1r Vocal Martínez Juvé, Alejandro

PRIMERS
SUPLENTS

2n Vocal López Tello, Isidro
President Gómez Huguet, Eva
1r Vocal Tarrio Rivas, Juan Luis

SEGONS
SUPLENTS

2n Vocal Sánchez Serra, José Andrés

3.- DONAR COMPTE AL PLE MUNICIPAL DE LA MODIFICACIÓ DE
LES DELEGACIONS DE COMPETÈNCIES CONFERIDES PER
L’ALCALDIA ALS REGIDORS DE L’EQUIP DE GOVERN.-

Intervé el Sr. alcalde i diu: Després de l’aprovació de l’organigrama
municipal, s’havien de fer noves delegacions al crear-se nous àmbits com
el de Planificació i al refondre les 16 àrees anteriors a 7 actualment,
malgrat que tothom ho ha pogut veure a les propostes i ja es va
comentar a la comissió informativa, ho resumiré perquè aquelles
persones que ens estan escoltant i les que estan aquí a la sala, en tinguin
coneixement, el que s’ha aprovat és fer un àmbit de tinents d’alcalde de
coordinació que són els 5 tinents d’alcalde que formen part de la Junta de
Govern Local, aquests tinents d’alcalde són els que traslladen els temes
de les diferents àrees a la Junta de Govern Local que se’n diu ara, abans
Comissió de Govern, i són en Josep Maria Pasqual, Josep Alsina, Jordi
Arenas, Josep Capote i Miquel Vega, s’han creat tres àmbits de
planificació amb tres tinents d’alcalde, el primer, segon i tercer tinents
d’alcalde, Josep Maria Pasqual de Sostenibilitat i Ciutadania, en Josep
Alsina de Joventut, Desenvolupament i Comunicació i en Jordi Arenas
d’Infància i Gent Gran, i aleshores, les 7 àrees que s’han format amb els
corresponents regidors al front són les de Seguretat Ciutadana amb en
Josep Manel Bueno, Comunitat amb la Lourdes Donado, Administració
General amb en Ramon Segarra, Economia amb en Francesc Garcia,
Cultura amb en Raül Casado, Entorn amb en Josep Capote i Espai Públic
amb en Miquel Vega. Acaba el Sr. alcalde dient que això és de tot el que
en donem compte, d’aquests nomenaments que s’han fet per resolucions
de l’Alcaldia per tal de continuar avançant amb el nou organigrama.
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A continuació intervé el Sr. Jordi Cuminal dient que efectivament es
tracta només de donar-ne compte ja que en la votació d’això en el seu
moment el seu grup ja es va posicionar en contra i per tant diu, no cal
tornar a discutir-ho. Simplement, dir que en l’acta que hem aprovat al
principi, recordar que vostè doncs es va comprometre d’alguna manera a
facilitar un calendari del procés d’implantació d’aquest nou organigrama i
que encara no l’hem vist, com també doncs hem aprovat amb aquesta
acta que es comprometien a que el pressupost es donés el mes de gener
i tampoc s’ha donat, i sense cap mala intenció, i amb tot el carinyo del
món, simplement, fa nou mesos ja ens vau donar compte de les
distribucions de les delegacions d’alcaldia, han passat nou mesos i tenim
una certa sensació d’inactivitat, simplement el comentari és dir que ara
ens heu tornat a definir les funcions i ens heu dit que teniu un acord de
govern, que l’altre dia ens vau tornar a llegir, només esperar doncs que
ens ensenyeu quin és el vostre projecte i que si us plau, després de nou
mesos governeu.

Intervé novament el Sr. alcalde dient: Bé, segur que tenim una visió molt
diferent de vosaltres de CIU, com a Ajuntament i amb el nou equip de
govern,  després de pocs mesos, crec que hi ha poques organitzacions o
institucions que es plantegin, tan ràpidament, veure diferents
alternatives, debatre, consensuar i aprovar un nou organigrama i avui
totes les àrees ja estan constituïdes, hi ha ponències que ja estan
treballant, diria que ha estat un repte que ens l’hem agafat amb molta
empenta, tot el personal de l’Ajuntament i els polítics al davant, per tant
el parlar d’inactivitat és una apreciació subjectiva, perquè només falta
passejar pel poble per veure que s’està treballant, que s’estan fent coses,
que hi ha totes les entitats en funcionament, l’Ajuntament no ha deixat ni
un moment de donar suport a tot un seguit d’activitats que està fent la
gent del municipi i que com a Ajuntament estem posant tot l’esforç en
tirar endavant la maquinària municipal i els resultats ja s’aniran veient,
s’han acabat obres, se n’han començat de noves, s’estan fent coses que
de ben segur la gent valorarà com a positives, ja que al final el ciutadà és
el que ens dirà si ho estem fent bé o no, era un donar compte amb
“carinyo”, això s’agraeix però amb no dubteu de la il·lusió i entrega en  la
feina que estem fent entre tots.

Contesta el Sr. Cuminal dient: No vull que es mal interpreti és donar
compte i parlem simplement, evidentment que és subjectiva l’opinió però
vull dir potser és fruit de la desinformació o potser és perquè moltes
vegades hem demanat participar i col·laborar i potser no se’ns ha fet tot
el cas que voldríem, en tot cas si vostè diu que s’espera que es donin
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valoracions d’aquí a quatre anys, evidentment nosaltres creiem que com
a regidors del poble tenim tot el dret a estar informats del que passa i a
més a més a prendre-hi part activa i per tant dons el fet era aquest, no
establir un debat sinó fer constar que aquesta percepció que repeteixo
pot ser subjectiva, evidentment que ho és, sigui fruit doncs de que no
tinguem prou informació.

El Sr. alcalde dona la paraula al Sr. Josep Alsina que diu: Seguint aquest
calendari d’implantació que estem fent, demà mateix a dos quarts de nou
del vespre, tots els regidors d’aquesta casa estem convidats a explicar el
nou organigrama a totes les entitats de Sant Celoni, això és un punt més
d’aquest calendari que es va complint a poc a poc, és un document que
tenim a la casa del que us en podem fer una còpia.

Contesta el Sr. Cuminal dient: És el que diem us vau comprometre en el
passat ple a fer-nos arribar i és el que diem que no hi ha una certa
informació per poder valorar si s’està treballant o no, és a dir, si tenim un
calendari podem jutjar. Diu el Sr. Alsina que segurament com a entitats
en les que participeu segur que heu rebut la comunicació per demà a dos
quarts de nou a la Sala d’Actes de la Biblioteca... Diu el Sr. Cuminal: Sí,
però com a regidors no, creiem que com a regidors ens mereixíem  tenir-
ho.

Intervé novament el Sr. alcalde i diu: Es pot passar el calendari orientatiu
d’implantació perquè tot tindrà el seu decalatge, i per no allargar-ho més
ja falta bastant menys de quatre anys perquè la gent jutgi la feina feta, i
com deia, el poble està viu i només fa falta mirar dos o tres mesos
enrera, la quantitat d’activitats que estan fent les entitats i que els
regidors podem participar i assistir en aquests actes de les entitats que
són ben vives i també els projectes i activitats que es fan des de
l’Ajuntament, per tant, era un donar compte. I només un aclariment,
s’està tancant el tema del pressupost, el presentarem a l’oposició, al grup
de convergència i unió i entenem que s’ha de presentar amb uns quants
dies perquè en pugueu fer una lectura, en pugueu fer el debat intern, les
propostes que s’escaigui abans de convocar el ple, també s’ha de dir que
en aprovar el nou organigrama l’estem fent lligar amb el pressupost i tot i
que ja estava pràcticament fet amb el model antic però enteníem que era
un pas endavant aquest any incorporant ja al pressupost el nou
organigrama i això ho fa endarrerir una mica, però segur que serà més
operatiu i serà millor.

Després d’aquestes intervencions i,
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Culminat amb l’acord del Ple de la corporació de data 29 de desembre de
2003 pel qual s’aprovà la nova definició competencial i orgànica de
l’Ajuntament de Sant Celoni el procés de reorganització en què es va
implicar l’actual equip de govern municipal, el Sr. Alcalde per resolució de
data 28 de gener de 2004 va modificar les delegacions conferides en
diversos regidors de la corporació tot de conformitat amb el nou esquema
d’organització.

D'acord amb l’art 38 del Reial Decret 2568/86 de 28 de novembre,
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals i
amb el Reglament Orgànic Municipal, cal donar compte al Ple de l’adopció
de la resolució citada per la que es modifiquen les delegacions que han
estat conferides per l’alcaldia.

Feta lectura íntegra de la següent resolució dictada per l’Alcaldia, a
proposta de la Comissió Informativa d’Hisenda, Promoció Econòmica i
Governació es dona compte al Ple de l’adopció de la resolució de l’Alcaldia
de data 28 de gener de 2004 que es transcriu de forma íntegra a
continuació:

“RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA

Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial
Decret  374/2003 de data 31 de març, el passat dia 25 de maig de 2003,
i constituït el nou Ajuntament, i amb l'objecte de dotar d'una major
celeritat i eficàcia a l'actuació municipal, aquesta Alcaldia, en ús de les
facultats que li confereixen els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, en la nova redacció
donada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, i l’altra legislació concordant,
considerà necessari procedir a l'establiment d'un règim de delegacions de
competències de caràcter general en favor dels membres de la Comissió
de Govern, i altre de caràcter especial, en favor de diferents Regidors, en
els termes establerts als arts 43 a 45 del Reial Decret 2568/86 de 28 de
novembre, Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels
Ens Locals. Delegacions que es materialitzaren per Resolució d’aquesta
Alcaldia de data 19 de juny de 2003, de les quals es va donar compte al
Ple durant la seva sessió de data 10 de juliol de 2003.

Atès que un dels objectius que es va fixar l’actual equip de govern és el
disseny d’una nova organització municipal que respongués als reptes de
la societat Celonina del Segle XXI, que fos presidida pels criteris de la
sostenibilitat, la transversalitat i la participació, com a eixos principals,
així com criteris d’eficiència, celeritat i treball en xarxa per a una millor
resposta a les necessitats del municipi i els seus habitants.
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Atès que durant el temps que medià entre la constitució de la nova
corporació i el desembre de 2003 es van portar a terme els treballs
d’anàlisi, disseny i debat del nou organigrama municipal que ha estat
àmpliament participat pels diversos col·lectius de l’Ajuntament de Sant
Celoni, fins a la seva aprovació pel Ple de la corporació en sessió de data
29 de desembre de 2003.

Atès que del disseny aprovat es desprèn una nova reorganització d’àrees
i apareixen noves maneres de treball, concretades en els plans o
programes i els directors d’aquests plans i programes, procedeix redefinir
les delegacions conferides per aquesta alcaldia a la seva resolució de data
19 de juny de 2003.

Atès que de conformitat amb la legislació a la qual s'ha fet referència
anteriorment, aquesta Alcaldia pot delegar i revocar l'exercici de les
seves atribucions sempre i quan no es trobin dins dels supòsits previstos
per l'article 21.3 de la Llei reguladora de les Bases del Règim Local, en la
nova redacció actual, i per l'article 13 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, en la nova redacció donada per la Llei
4/1999, de 13 de gener, en les quals es regulen les competències que no
poden ser objecte de delegació i per la llei 53/2003, de modernització del
govern local.

Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment tinc
conferides

HE RESOLT

Primer. Revocar en tots els seus termes les delegacions generals
efectuades a favor dels membres de la Comissió de Govern efectuades
per resolució d’Aquesta Alcaldia de data 19 de juny de 2003 i la seva
modificació efectuada per resolució de data 20 d’octubre de 2003, que
resten sense efecte.

Segon. Igualment, revocar en tots els seus termes les delegacions
específiques d'atribucions per a la gestió dels assumptes que es
relacionares en favor de diversos regidors efectuades també per la
resolució d’Aquesta Alcaldia de data 19 de juny de 2003 i la seva
modificació efectuada per resolució de data 20 d’octubre de 2003, que
resten sense efecte.
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Tercer. Conferir en favor dels tinents d’alcalde relacionats, de
conformitat amb la legislació vigent i el nou organigrama aprovat  i amb
el contingut competencial en ell definit, delegacions generals
d'atribucions de gestió, coordinació, iniciativa i impuls dels assumptes
compresos dins els àmbits de coordinació que es recullen a continuació:

 Tinent d’Alcalde Àmbit de coordinació
Josep Maria Pasqual i Arenas Entorn i Espai Públic
Josep Alsina i Lloreda Cultura
Jordi Arenas i Vilà Comunitat
Josep Capote i Martín Economia i Administració General
Miquel Vega i Vega Seguretat Ciutadana

Quart. Conferir en favor dels tinents d’alcalde relacionats, de
conformitat amb la legislació vigent i el nou organigrama aprovat  i
amb el contingut competencial en ell definit, delegacions especials
de planificació dels assumptes compresos dins els àmbits de
planificació que es recullen a continuació:

 Tinent d’Alcalde PRIMER.-   Àmbit de Planificació
Josep Maria Pasqual i Arenas Sostenibilitat i Ciutadania
Josep Alsina i Lloreda Joventut, Desenvolupament i

Comunicació
Jordi Arenas i Vilà Infància i Gent Gran

Cinquè. Efectuar a favor dels Regidors que es relacionen, de
conformitat amb la legislació vigent i el nou organigrama aprovat  i amb
el contingut competencial en ell definit, delegació genèrica o  específica,
segons s’indica, d'atribucions per a la gestió dels assumptes relacionats
amb els serveis que es relacionen.

Regidor  Àrees Caràcter de la
delegació

José Manuel Bueno i Martínez Seguretat ciutadana Específica
Lourdes Donado i Riera Comunitat Específica
Ramon Segarra i Montesó Administració General Específica
Francesc Garcia i Mundet Economia Específica
Raül Casado i Jiménez Cultura Específica
Josep Capote i Martín Entorn Genèrica
Miquel Vega i Vega Espai Públic Genèrica
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Sisè. La delegació general de competències a favor dels esmentats
Regidors a la qual abans s'ha fet referència comportarà, tant la facultat
de direcció de l'Àrea corresponent, com la gestió, fins i tot la firma de
quants documents de tràmit o definitius, incloses les propostes de
resolució, siguin necessàries per a l'execució de l'esmentada delegació.
S’exclou la facultat de resoldre mitjançant actes administratiu que afectin
a tercers.

L'abast de les funcions de les delegacions efectuades amb caràcter
específic. d'aquesta es circumscriuen a la direcció interna i la gestió dels
serveis corresponents i tampoc podrà incloure la facultat de resoldre
mitjançant actes administratius que afectin a tercers.

Setè. Delegar la competència sancionadora en matèria de circulació i
seguretat viària en favor del Sr. José Manuel Bueno i Martínez, regidor de
Seguretat ciutadana, als efectes que pugui resoldre, amb efectes davant
de tercers, els expedients relatius a la sanció dels il·lícits administratius
relatius a dita matèria, àdhuc la resolució dels eventuals recursos
administratius que es puguin interposar contra les seves resolucions, tot
sens perjudici de les avocacions que es consideri necessari efectuar.

Vuitè. Les atribucions delegades s'hauran d'exercir en els termes i
dins dels límits d'aquesta delegació, no sent susceptibles de ser
delegades pels seus titulars en un altre òrgan o regidor.

En el seu cas, el text de les resolucions adoptades pels Regidors en virtut
d’aquesta delegació, s’haurà de fer constar aquesta circumstància,
mitjançant la inclusió en la part expositiva del text següent:

“Per tot això, en exercici de les competències que m’han estat
conferides en virtut de la delegació efectuada per l’Alcaldia
d’aquest Ajuntament, mitjançant Resolució de data 19 de juny
de 2003”

Les resolucions que s'adoptin per delegació s'entendran dictades per
aquesta Alcaldia, com a titular de la competència originària, a qui s'haurà
de mantenir informat de l'exercici de la delegació, i estaran dotades, per
tant, d’executivitat i de la presumpció de legitimitat.

Novè. De conformitat amb el que disposa l'article 44 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, aquestes
delegacions tindran efecte des del dia següent a la data de notificació
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d'aquest Decret als Regidors afectats, i seran de caràcter indefinit, sense
perjudici de la potestat d'avocació d'aquesta Alcaldia.

En cas d’absència, vacant, malaltia o qualsevol altre impediment dels
Regidors delegats, aquesta Alcaldia assumirà, directament i
automàticament, les competències delegades, com a titular de la
competència originària, entenent-se a aquests efectes exercitada la
potestat d’avocació en base a la present resolució, sense necessitat d’una
nova resolució expressa en aquest sentit.

Desè. Notificar aquesta resolució als Regidors afectats, entenent-se
acceptada la competència delegada de forma tàcita, si dintre del termini
de les 24 hores següents no es manifesta res en contra o es fa ús de la
delegació.

Onzè.  Donar compte el Ple d'aquesta resolució en la primera sessió
que tingui lloc, i publicar el seu text en el Butlletí Oficial de la Província i
en el Butlletí d'Informació Municipal, en compliment del que disposa
l'article 44.2 del text legal abans esmentat.”

El Ple se’n dóna per assabentat.

4.- APROVACIÓ SI ESCAU, DE LES MODIFICACIONS EN LA
COMPOSICIÓ DE DIVERSOS ÒRGANS COL·LEGIATS MUNICIPALS.-

El Sr. alcalde fa una explicació i diu: Ja es va comentar a la comissió
informativa que teníem abans 4 comissions informatives perquè hi havia
16 àrees, i en quedar reduït a 7 àrees el que es proposa és passar a dues
comissions informatives en que tots els grups i tots els regidors puguin
estar representats en una o l’altra comissió informativa, creiem que pot
ser més àgil i és una manera que tothom tingui participació i
representació. Per tant el que es proposa és la creació i constitució de les
comissions informatives de serveis comunitaris que englobaria
administració general, economia, entorn i espai públic, i la comissió
informativa de serveis personals que engloba, comunitat, cultura,
seguretat ciutadana i participació ciutadana. Aleshores vam demanar a
cadascun dels grups els membres que formarien part de cadascuna de les
dues comissions i tothom ja els ha designat. També es fa la composició
de la comissió de comptes, ja que abans hi havia en Jaume Figueras i en
cessar de regidor s’havia de substituir per un altre regidor del Grup
Municipal de Convergència i Unió i és el que s’ha fet.

Després d’aquesta intervenció i,
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Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial
Decret  374/2003 de data 31 de març, el passat dia 25 de maig de 2003,
i constituït el nou Ajuntament, de conformitat amb l’art 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 es procedí, per acords del Ple de
la corporació de data 10 juliol de 2003,  a l’establiment de les diverses
comissions informatives permanents així com de la Comissió especial de
Comptes.

Atès que un dels objectius que es va fixar l’actual equip de govern és el
disseny d’una nova organització municipal que respongués als reptes de
la societat Celonina del Segle XXI, que fos presidida pels criteris de la
sostenibilitat, la transversalitat i la participació, com a eixos principals,
així com criteris d’eficiència, celeritat i treball en xarxa per a una millor
resposta a les necessitats del municipi i els seus habitants.

Atès que durant el temps que medià entre la constitució de la nova
corporació i el desembre de 2003 es van portar a terme els treballs
d’anàlisi, disseny i debat del nou organigrama municipal que ha estat
àmpliament participat pels diversos col·lectius de l’Ajuntament de Sant
Celoni, fins a la seva aprovació pel Ple de la corporació en sessió de data
29 de desembre de 2003.

Atès que del disseny aprovat es desprèn una nova reorganització d’àrees
i apareixen noves maneres de treball, concretades en els plans o
programes, procedeix redefinir el número, competència i composició de
les comissions informatives permanents de tal manera que s’adaptin a
aquesta nova organització municipal.

Atès que de conformitat amb el que disposa la normativa autonòmica,
constituïda per l’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, en concordança amb els articles 134 i següents del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, correspon al
Ple de cada Corporació determinar el nombre i la denominació d'aquestes
Comissions Informatives d'estudi i dictamen, tant quan neixin amb
vocació de permanència per obeir a l'estructura de l'àmbit competencial
de l'Ajuntament, com quan neixin amb caràcter temporal amb l'objecte
de tractar temes específics.
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Atès que de conformitat amb el precepte esmentat, aquestes Comissions
han d’estar integrades pels membres que designin els diferents Grups
Polítics que formen part de la Corporació, en proporció a la seva
representativitat en aquest Ajuntament.

Per tot això, i de conformitat amb el que disposa l’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, en concordança amb el
Reglament Orgànic Municipal i amb els articles 123 i següents del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, en tot allò que no s'oposi, contradigui o resulti incompatible amb
les normes anteriors, a proposta de la Comissió Informativa d’Hisenda,
Promoció Econòmica i Governació, per unanimitat S’ACORDA:

PRIMER.- Aprovar la creació i constitució de les següents Comissions
Informatives de caràcter permanent:

a) Comissió Informativa de Serveis comunitaris, que
englobarà els assumptes relatius als àmbits següents:

- Administració General
- Economia
- Entorn
- Espai Públic

b) Comissió Informativa de Serveis personals, que
englobarà els assumptes relatius als àmbits següents:

- Comunitat
- Cultura
- Seguretat ciutadana
- Participació ciutadana

Les matèries que engloba cadascun dels àmbits definits són les
descrites a la nova definició competencial i orgànica de
l’Ajuntament de Sant Celoni aprovada per aquest Ple en sessió de
29 de desembre de 2003.

SEGON.- Determinar que cada Comissió informativa estigui
integrada per regidors dels diferents grups polítics de manera
proporcional a la seva representativitat a l’Ajuntament.
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TERCER.- Designar el Sr. Alcalde com a president de cada una de
les Comissions informatives, tot i que es podrà delegar la
presidència efectiva en un altre membre a proposta de la pròpia
Comissió.

QUART.- Determinar la següent composició per a cada una de les
Comissions informatives permanents:

a) Comissió Informativa de Serveis comunitaris

Vocal  Joan Castaño Augé (PSC-PM)
Vocal: Josep Capote i Martín (PSC-PM)
Vocal: Miquel Vega i Vega (PSC-PM)
Vocal: Francesc Garcia i Mundet (PSC-PM)
Vocal: Emili Bosch i Oliveras (CIU)
Vocal: Carles Mas i Lloveras (CiU)
Vocal: Josepa Lechuga Garcia  (CiU)
Vocal: Ramon Segarra i Montesó (ERC-AM)
Vocal: Josep Maria Pasqual i Arenas (ICV-EA-EPM)

b) Comissió Informativa de Serveis personals

Vocal: Jordi Arenas i Vilà (PSC-PM)
Vocal: Lourdes Donado i Riera (PSC-PM)
Vocal: Raül Casado i Jiménez (PSC-PM)
Vocal: José Manuel Bueno i Martínez (PSC-PM)
Vocal: Jordi Cuminal Roquet (CiU)
Vocal: Miquel Negre Sánchez  (CiU)
Vocal: Francesc Deulofeu Fontanillas (CiU)
Vocal: Josep Alsina i Lloreda (ERC-AM)
Vocal: Josep Maria Pasqual i Arenas (ICV-EA-EPM)

CINQUÈ.-  Les funcions d'aquestes Comissions Informatives de
caràcter permanent seran l'estudi i dictamen previ dels assumptes
que se sotmetin a la decisió del Ple o de la Comissió de Govern i de
l'Alcaldia, en aquests dos últims supòsits quan aquests òrgans
actuïn per delegació d'aquell, podent intervenir també en relació
amb altres assumptes que no siguin de la competència del Ple de la
Corporació, quan l'òrgan competent els sol·liciti el dictamen.

SISÈ.- Aquestes Comissions, celebraran reunions ordinàries de
caràcter bimensual, d'acord amb el règim de sessions establert pel
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Reglament Orgànic municipal i amb les particularitats que, en
execució de les seves previsions, estableixi cadascuna de les
Comissions en la seva sessió constitutiva, podent celebrar sessions
extraordinàries quan el seu President ho decideixi.

SETÈ.- Determinar la següent composició per a la Comissió de
Comptes.

President: Joan Castaño i Augé Suplent: Jordi Arenas i Vilà

Vocal: Carles Mas i Lloveras Suplent: Emili Bosch i Oliveras
Vocal: Francesc Garcia i Mundet Suplent: Josep Capote i Martín
Vocal: Ramon Segarra i Montesó Suplent: Josep Alsina i Lloreda
Vocal: Josep M. Pasqual i Arenas Suplent: --

VUITÈ.- Deixar sense efecte tots els acords del Ple de la corporació
anteriors que contradiguin o siguin incompatibles amb aquests.

5.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ EN LA
DESIGNACIÓ DE MEMBRES DE LA CORPORACIÓ EN ELS ÒRGANS
COL·LEGIATS DE GOVERN DE DIVERSES ENTITATS.

El Sr. alcalde fa una introducció dient que és la representació a diverses
entitats, uns són òrgans de representació de membres de l’equip de
govern i d’altres són de representació conjunta, com poden ser la
comissió de seguiment i estudi per al trasllat de Derivadors Forestales, el
Consell Escolar Municipal i el tema de la Fundació Alfons Moncanut, on
estem representats tots els grups municipals, les altres són la implicació
de regidors amb les seves responsabilitats que passen a ocupar la
representació a diferents entitats municipals o supramunicipals.

Després d’aquesta intervenció i,

Un cop celebrades les Eleccions Locals convocades mitjançant Reial
Decret  374/2003 de data 31 de març, el passat dia 25 de maig de 2003,
i constituït el nou Ajuntament, de conformitat amb l’art 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 es procedí, per acords del Ple de
la corporació de data 10 juliol de 2003 i d’altre posterior,  a la designació
de membres de la corporació en els òrgans col·legiats de govern de
diverses entitats.
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Atès que un dels objectius que es va fixar l’actual equip de govern és el
disseny d’una nova organització municipal que respongués als reptes de
la societat Celonina del Segle XXI, que fos presidida pels criteris de la
sostenibilitat, la transversalitat i la participació, com a eixos principals,
així com criteris d’eficiència, celeritat i treball en xarxa per a una millor
resposta a les necessitats del municipi i els seus habitants.

Atès que durant el temps que medià entre la constitució de la nova
corporació i el desembre de 2003 es van portar a terme els treballs
d’anàlisi, disseny i debat del nou organigrama municipal que ha estat
àmpliament participat pels diversos col·lectius de l’Ajuntament de Sant
Celoni, fins a la seva aprovació pel Ple de la corporació en sessió de data
29 de desembre de 2003.

Atès que del disseny aprovat es desprèn una nova reorganització d’àrees
i apareixen noves maneres de treball, concretades en els plans o
programes, procedeix redefinir les delegacions efectuades pel Ple de la
corporació en els òrgans de govern col·legiats de les diverses entitats en
les que participa l’Ajuntament de Sant Celoni de tal manera que s’adaptin
a aquesta nova organització municipal.

Per tot això i de conformitat amb el que disposa l’article 38,c) del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, a proposta de la Comissió Informativa d’Hisenda, Promoció
Econòmica i Governació, per unanimitat S’ACORDA:

PRIMER.-  Nomenar representants d’aquesta Corporació en els òrgans
col·legiats que s’indiquen, les persones que a continuació s’expressen:

ORGAN REPRESENTANT
Boscos del Montnegre
Can Coll
Cal Batlle
Molí de les Planes
Nord Est
Residencial Esports
Plana de La Batllòria

Juntes de
compensació

Royal Park

Josep Capote i Martín

Torrent de Tayeda (P-10)
Rectoria Vella (P-6 polígon 1)

Associacions
administratives de
Cooperació Pertegàs (P-6 polígon 2)

Josep Capote i Martín

Comissió de seguiment i estudi per al trasllat de
Derivados Forestales SA

Joan Castaño Augé
Francesc Garcia Mundet
Josep Capote Martín
Miquel Negre Sánchez
Francesc Deulofeu
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Fontanillas
Ramon Segarra Montesó
Josep M. Pasqual Arenas

Consell escolar municipal

Joan Castaño Augé
Emili Bosch Oliveras
Josep Alsina Lloreda
Josep M. Pasqual Arenas

Escola Josep Pallerola
Escola Montnegre
Escola La Tordera

Consells escolars

IES Baix Montseny

Raül Casado Jiménez

ADF Forestec
Federació ADF Vallès Oriental

Josep Manel Bueno i
Martínez

Fundació Alfons Moncanut

Joan Castaño Augé
Raül Casado Jiménez
Emili Bosch Oliveras
Josep Alsina Lloreda
Josep M. Pasqual Arenas

Fundació Acció Baix Montseny Joan Castaño Augé
Consorci Localret Josep Alsina Lloreda
Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat Josep M. Pasqual Arenas
Consorci per a la gestió dels residus del Vallès Oriental Joan Castaño Augé
Consorci de turisme del Vallès Oriental Josep Alsina Lloreda
Xarxa local de serveis d’atenció domiciliària M. Lourdes Donado Riera
Comitè local de la Creu Roja de Sant Celoni Jordi Arenas Vilà
Fons català de cooperació al desenvolupament M. Lourdes Donado Riera
Pacte industrial de la regió metropolitana de Barcelona Josep Alsina Lloreda
Consorci per a la normalització lingüística Raül Casado i Jiménez
Consorci de Comunicació Local Josep Alsina Lloreda

SEGON.-  Notificar aquesta resolució als organismes respectius per al seu
coneixement, als efectes escaients.

6.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACORD D’ADHESIÓ AL PROTOCOL
GENERAL DE XARXA BARCELONA-MUNICIPIS DE QUALITAT
[2004-2007]

El Sr. alcalde fa una breu explicació i diu: Es tracta d’un programa que fa
la Diputació cada 4 anys i que és preceptiu adherir-se a aquest programa
com Ajuntament per tal de poder tramitar tot el tema de fitxes amb les
demandes de les diferents àrees de l’Ajuntament i de les diferents
inversions que es sol·liciten com a subvenció, aleshores, tal i com passa
amb la Generalitat de Catalunya, la Diputació fa la valoració de les
diferents propostes dels diferents Ajuntaments i segur que influeix molt el
tema pressupostari per tal que després dirigeixin les subvencions a tots
els Ajuntaments en aquest cas de la província de Barcelona per tal de
poder fer la tasca municipal.
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Intervé el Sr. Cuminal i diu: Hi estem d’acord només voldríem saber
quines activitats teniu previstes presentar per aquest protocol.

Contesta el Sr. alcalde i diu: En aquest moment el que s’aprova és
l’adhesió i el que s’està fent a través de totes les àrees és una valoració
de totes les activitats, cal dir que especialment el que es demana ara per
aquests quatre anys és el tema d’inversions importants, però pels temes
d’activitats és prou flexible com perquè també coses noves que
s’incorporin al funcionament municipal o activitats municipals es puguin
tramitar durant aquests quatre anys, no es tracta d’una cosa tancada ja
que no només són inversions amb obres i infrastructures sinó que hi ha
tot el tema d’activitats i és prou àgil com perquè es puguin incorporar
demandes a nivell especialment de temes de comunitat, d’esports que ja
hi ha l’experiència que és un programa novedós perquè és la segona
vegada que es planteja com aquest model xarxa, és molt interessant per
a tots els Ajuntaments dels diferents colors pel que nosaltres sabem.
D’aquí a pocs dies es farà una reunió a Granollers on s’explicarà a tots els
Ajuntaments per part de la Diputació, per aclarir algun dels temes de les
fitxes, de la programació i del que es pot acabar demanant.

Intervé novament el Sr. Cuminal i diu: Ja dic d’entrada que quan es
tracta d’apuntar-se per demanar subvencions, evidentment som els
primers en estar-hi d’acord, el que passa és que pel que deia abans del
calendari, de tenir el projecte clar, això és d’abans del 30 de març i per
això crèiem que era oportú preguntar què es té previst perquè tampoc és
un termini massa llarg, estem parlant a un mes vista i per tant doncs
també d’alguna manera saber que teniu pensat per demanar per poder
dir-hi la nostra o si no ho teniu massa definit doncs poder-hi participar.

Contesta el Sr. alcalde dient: En temes d’activitats es tracta de fer una
programació que a més amb aquest nou organigrama es faran
valoracions potser una mica diferents de com es feien fins ara i en el
tema d’inversions, la majoria de persones i de grups saben el que
portaven en els diferents programes com a inversions importants a fer en
el municipi, i ja dic, després d’aquesta reunió que es farà d’aquí a pocs
dies a nivell de la comarca, al Consell Comarcal, de ben segur que tots
els Ajuntaments ens posarem a treballar per omplir les sol·licituds i que
després es traslladaran com es va fer ja amb el PUOSC i el FEDER i vam
coincidir a posteriori amb les coses que demanàvem, per tant en les línies
mestres que dibuixàvem i que podíem tenir subvenció. Per tant, s’entén
que ens hi adherim, que és una via interessant com a municipi per tal de
fer després les sol·licituds de subvencions a Diputació de Barcelona.
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Després d’aquestes intervencions i,

Vist l’expedient instruït per a l’adhesió de l’ajuntament de Sant Celoni al
Protocol General “Xarxa Barcelona - Municipis de Qualitat” [2004-2007].

Atès que “Xarxa Barcelona - Municipis de Qualitat” és una acció
promoguda per la Diputació de Barcelona destinada a enfortir la cohesió
territorial mitjançant un sistema local eficient i estructurat, al servei de
les persones, per millorar-ne la qualitat de vida i afavorir l’accés igualitari
a la societat del coneixement.

Atès que la Diputació de Barcelona, en sessió plenària de data 29 de
gener de 2004, ha procedit a l’aprovació d’un Protocol General, com a
primer instrument legal per a regular les ajudes de suport als municipis,
emmarcades en el projecte “Xarxa Barcelona - Municipis de Qualitat”.

Atès que el referit Protocol General constitueix un conveni marc, les
clàusules del qual esdevenen la llei reguladora del vincle convencional
entre la Diputació de Barcelona i els ens locals adherits.

Atès que per a fer efectives les ajudes de suport als municipis és
necessari formalitzar l’adhesió dels ens locals al referit Protocol General,
a través d’un acord adoptat per l’òrgan competent.

Atès que, així mateix, l’adhesió és requisit indispensable per a formalitzar
els convenis específics que regularan el suport de la Diputació als
projectes d’inversió i d’activitats ciutadanes per al període 2004-2007.

Atès que l’adhesió al protocol no portarà, per ella mateixa, cap més
obligació que la de reconduir els actes i instruments concrets de
desplegament a les pautes formals establertes pel dit Protocol. Ni la seva
aprovació ni l’adhesió al mateix donaran lloc a compromisos concrets o
de caràcter econòmic.

A proposta de la Comissió informativa d’Hisenda, Promoció Econòmica i
Governació, per unanimitat s’acorda:

Primer.- Aprovar l’adhesió de l’ajuntament de Sant Celoni al Protocol
General “Xarxa Barcelona - Municipis de Qualitat” per període 2004-2007.
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Segon.- Habilitar el Sr. alcalde o regidor en qui delegui, als efectes de la
signatura de tota la documentació necessària per a l'efectivitat de l’acord
anterior.

I en no haver-hi més assumptes a tractar, i essent un ple extraordinari,
el Sr. alcalde aixeca la sessió, dient moltes gràcies i bona nit, quan són
les 21,40 hores de la nit i s'estén la present acta de la que jo, el secretari
municipal, en dono fe.

L’alcalde     El secretari
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